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1. Wojciech Bogusławski (1810–1814)
2. Ludwik Osiński (1814–1816)
3. Józef Elsner (1816–1830)
4. Apolinary Kątski (1861–1879)
5. Aleksander Zarzycki (1879–1888)

6. Rudolf Strobl (1888–1891)
7. Gustaw Roguski (1891–1903)
8. Emil Młynarski (1903–1907, 1919–1922)
9. Stanisław Barcewicz (1910–1918)
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10. Henryk Melcer (1922–1927)
11. Karol Szymanowski (1927–1929, 1930–1931)
12. Zbigniew Drzewiecki (1929–1930, 1931–1932)
13. Eugeniusz Morawski (1932–1939)
14. Stanisław Kazuro (1945–1951)

15. Stanisław Szpinalski (1951–1957)
16. Kazimierz Sikorski (1957–1966)
17. Teodor Zalewski (1966–1969)
18. Tadeusz Paciorkiewicz (1969–1971)
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19. Regina Smendzianka (1972–1973)
20. Tadeusz Wroński (1973–1975)
21. Tadeusz Maklakiewicz (1975–1978)
22. Bogusław Madey (1978–1981)
23. Andrzej Rakowski (1981–1987)

24. Kazimierz Gierżod (1987–1993)
25. Andrzej Chorosiński (1993–1999)
26. Ryszard Zimak (1999–2005)
27. Stanisław Moryto (2005–2012)
28. Ryszard Zimak (2012–)
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ska, Joachim Grubich, Konstanty Andrzej Kul-
ka, Roman Lasocki, Tomasz Strahl czy Kwartet 
Wilanów, by wymienić tylko niektórych mi-
strzów, którzy swą wielką sztuką inspirują ko-
lejne pokolenia studentów. 

Niezmiernie ważnym w aspekcie dydaktyki 
oraz mierzenia efektów kształcenia jest ko-
lejny cykl – Nasi Absolwenci. W nim to bo-
wiem możemy ocenić skuteczność działań 
dydaktycznych Uczelni, przedstawiając ka-
riery artystyczne rozsławiające imię naszego 
Uniwersytetu, choćby w osobach: Katarzyny 
Budnik-Gałązki, Roberta Gierlacha, Jakuba  
Jakowicza, Michała Klauzy, Bartosza Koziaka, 
Janusza Wawrowskiego czy muzyków Orkie-
stry Sinfonia Varsovia.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni dyrekcji czoło-
wych warszawskich placówek muzycznych: 
Filharmonii Narodowej, Teatru Wielkiego 
- Opery Narodowej, Warszawskiej Opery Ka-
meralnej, za możliwość kontynuowania i za-
cieśniania współpracy, mającej na celu pro-
mowanie dokonań oraz prezentację kunsztu 
studentów naszego Uniwersytetu, m.in. pod-
czas dorocznych Koncertów Dyplomantów 
oraz festiwali, takich jak tegoroczny Festiwal 
Mozartowski.

W roku 2015 jubileusz 50-lecia działalności 
w Polsce obchodzi inny nasz wieloletni part-
ner – Austriackie Forum Kultury. Koncertami 
z udziałem austriackich artystów, które od-
będą się w naszym Uniwersytecie w ramach 
Forum Muzyki Dawnej, chcemy podkreślić tę 
niezwykle owocną współpracę. W ostatnich 
kilkunastu latach odbyło się wiele koncertów 

Konstanty Andrzej Kulka, Roman Lasocki, To-
masz Strahl or the Wilanów Quartet, to men-
tion just a few, in other words, the masters 
who inspire subsequent generations of stu-
dents with their great art.

One more cycle – “Our Graduates” – is ex-
tremely important in terms of didactics and 
measuring learning outcomes as here we are 
able to evaluate the effectiveness of the Uni-
versity’s teaching work by presenting artistic 
careers of people who make the name of our 
University famous: Katarzyna Budnik-Gałązka, 
Robert Gierlach, Jakub Jakowicz, Michał Klau-
za, Bartosz Koziak, Janusz Wawrowski, musi-
cians from Orchestra Sinfonia Varsovia, and 
others.

We are immensely grateful to heads of War-
saw’s leading music institutions – National 
Philharmonic, Great Theatre - National Opera, 
and Warsaw Chamber Opera – for the oppor-
tunity to continue and tighten the coopera-
tion aimed at promoting achievements and 
presenting skills of our University’s students, 
e.g. during annual concerts of our gradu-
ates and festivals, such as this year’s Mozart  
Festival.

In the year 2015 our partner of many years – 
Austrian Cultural Forum – celebrates the ju-
bilee of 50 years of its activity in Poland. We 
want to emphasize this very fruitful coopera-
tion with concerts featuring Austrian artists, 
which will take place at our University as part 
of the Early Music Forum. In the last dozen or 
so years there were numerous concerts pro-
moting Polish and Austrian music, not only the 
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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo!

Z ogromną radością gościmy Państwa w mu-
rach naszej Almae Matris – najstarszej i naj-
większej polskiej uczelni muzycznej.

Dotychczasowa frekwencja na koncertach 
oraz przychylność nie tylko warszawskich 
melomanów, ale i dostojnych gości daje nam 
wyraźny sygnał, że wizerunek artystyczny 
i działania naszego Uniwersytetu lokują go 
bardzo wysoko pośród stołecznych instytucji 
kultury. Napawa nas to dumą, tym bardziej, 
że – z niewielkimi wyjątkami – koncerty i re-
citale odbywają się siłami naszej społeczności 
akademickiej: jej pedagogów i studentów. 
Entuzjastyczne opinie o naszych artystach: 
solistach, zespołach kameralnych czy wresz-
cie zespołach orkiestrowych, formułowane 
przez największe autorytety pedagogiczne 
i artystyczne, dyrygentów i solistów, znaj-
dują odzwierciedlenie w sukcesach naszych 
studentów odnoszonych podczas najbardziej 
prestiżowych konkursów muzycznych na ca-
łym świecie. Stąd też w tegorocznym folderze 
znajdą Państwo po raz pierwszy informacje 
o ubiegłorocznych laureatach różnych dyscy-
plin oraz ich pedagogach, jako jednym z nie-
wielu wymiernych elementów w tak subiek-
tywnej sztuce jaką jest muzyka. Najbardziej 
utytułowani z nich zaprezentują się w serii 
Nasi Laureaci.

W nadchodzącym sezonie chcemy kontynu-
ować cykl koncertowy Mistrzowie Instrumen-
talistyki, w którym będziemy mogli usłyszeć 
tej miary artystów, co: Elżbieta Gajewska, Ewa 
Iżykowska, Jadwiga Rappé, Agata Szymczew-

FOREWORD

Ladies and Gentlemen!

It has been our pleasure to have you as guests 
at our Almae Matris – Poland’s oldest and larg-
est music university.

Previous concert attendance and sympathetic 
response not only of music lovers from War-
saw, but also our distinguished guests, are 
a clear signal for us that the artistic image of 
our University, as well as its actions, place it 
very highly among the capital’s cultural insti-
tutions. It makes us proud, especially that – 
with minor exceptions – concerts and recitals 
are organised with the forces of our academic 
community – teachers and students. Enthusi-
astic opinions about our artists: soloists, cham-
ber ensembles and, finally, orchestra ensem-
bles, given by the greatest teaching and ar-
tistic authorities, conductors and soloists, are 
reflected in the successes of our students at 
most prestigious music competitions around 
the world. Therefore, in this year’s folder – for 
the first time – you will find information about 
last year’s laureates from various disciplines 
and about their teachers being one of the few 
measurable elements in the subjective form of 
art that music is. The most awarded of them 
will be presented in the series called “Our Lau-
reates”.

In the upcoming season we want to continue 
the concert cycle entitled “Instrument Mas-
ters”, as part of which we will have an oppor-
tunity to listen to such renowned artists as:  
Elżbieta Gajewska, Ewa Iżykowska, Jadwiga 
Rappé, Agata Szymczewska, Joachim Grubich, 
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promujących polską i austriacką muzykę, nie 
tylko najnowszą. W cyklu im. Bronisława Hu-
bermana nasi studenci otrzymywali stypen-
dia artystyczne, uczestniczyli w seminariach 
i warsztatach z udziałem najwybitniejszych 
pedagogów oraz w spotkaniach z kompozy-
torami. Skala tych działań jest wyjątkowa i ma 
wymiar wielokulturowy.

W nadchodzącym sezonie zwyczajowo zapla-
nowaliśmy nie tylko koncerty zespołów orkie-
strowych Uniwersytetu: orkiestry symfonicz-
nej, kameralnej, dętej, big bandu oraz chóru, 
prowadzonych przez znakomitych artystów, 
m.in.: Roberta Rumbelowa, Tomasza Bugaja, 
Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, Piotra Bor-
kowskiego, Piotra Tarcholika, ale także szereg 
koncertów kameralnych i recitali.

Przedstawiając kalendarz koncertów w roku 
akademickim 2014/2015, pragnę złożyć po-
dziękowania Dziekanom Wydziałów, Kierow-
nikom Katedr, Zakładów i Studiów, Dyrekto-
rom Orkiestry i Chóru UMFC, a w szczegól-
ności pracownikom Biura Koncertowego za 
pomoc w jego przygotowaniu.

Pozostaję z nadzieją, że nadchodzący sezon 
artystyczny dostarczy Państwu – podobnie jak 
dotychczas – wielu głębokich wzruszeń.

prof. nadzw. Klaudiusz Baran
Prorektor ds. artystycznych

newest one. In the Bronisław Huberman cycle 
our students received artistic scholarships, 
participated in seminars and workshops with 
the most renowned teachers, and meetings 
with composers. The scale of these actions is 
unique and has a multi-cultural dimension.

According to custom, in the upcoming season 
we have planned not only concerts of orches-
tra ensembles of the University: symphony 
orchestra, chamber orchestra, wind orchestra, 
big band and choir, all of them conducted by 
outstanding artists, such as: Robert Rumbelow, 
Tomasz Bugaj, Marcin Nałęcz-Niesiołowski,  
Piotr Borkowski, Piotr Tarcholik, but also 
a number of chamber concerts and recitals.

Presenting the concert calendar for the aca-
demic year of 2014/2015, I would like to thank 
Deans of Departments, Heads of Chairs, Units 
and Courses, Directors of Orchestras and the 
FCUM Choir, and especially the employees of 
the Concert Bureau, for their help in its prepa-
ration. 

I hope that the upcoming season – like the 
previous ones – will give you many intense 
music thrills.

Klaudiusz Baran, Associate Professor
Vice-Rector for Artistic Affairs

WŁADZE UCZELNI
AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY
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PROREKTOR DS. DYDAKTYKI
VICE-RECTOR FOR TEACHING AFFAIRS

prof. zw. ANDRZEJ BANASIEWICZ, Full Professor

PROREKTOR DS. ARTYSTYCZNYCH
VICE-RECTOR FOR ARTISTIC AFFAIRS

prof. nadzw. KLAUDIUSZ BARAN, Associate Professor

PROREKTOR DS. ZAGRANICZNYCH I STUDENCKICH
VICE-RECTOR FOR FOREIGN AND STUDENTS’ AFFAIRS

prof. nadzw. EWA IŻYKOWSKA, Associate Professor

Prorektorzy UMFC
FCUM Vice-Rectors

Rektor UMFC
FCUM Rector

prof. zw. RYSZARD ZIMAK, Full Professor
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WYDZIAŁ FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW
DEPARTMENT OF PIANO, HARPSICHORD AND ORGAN

Dziekan / Dean
prof. UMFC ANNA JASTRZĘBSKA-QUINN, Professor at the FCUM

Prodziekan / Vice-Dean
dr JAROSŁAW WRÓBLEWSKI, PhD

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI
DEPARTMENT OF COMPOSITION, CONDUCTING AND THEORY OF MUSIC

Dziekan / Dean
prof. zw. SZYMON KAWALLA, Full Professor

Prodziekan / Vice-Dean
dr DARIUSZ PRZYBYLSKI, PhD

Dziekani i Prodziekani Wydziałów
Deans and Vice-Deans of Departments
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WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI
DEPARTMENT OF VOCAL AND ACTING STUDIES

Dziekan / Dean
prof. nadzw. RYSZARD CIEŚLA, Associate Professor

Prodziekan / Vice-Dean
prof. UMFC MACIEJ PIOTROWSKI, Professor at the FCUM

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
DEPARTMENT OF INSTRUMENTAL STUDIES

Dziekan / Dean
prof. zw. TOMASZ STRAHL, Full Professor

Prodziekan / Vice-Dean
dr PAWEŁ GUSNAR, PhD

Prodziekan / Vice-Dean
prof. UMFC RYSZARD DUŹ, Professor at the FCUM

Dziekani i Prodziekani Wydziałów
Deans and Vice-Deans of Departments
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WYDZIAŁ REŻYSERII DŹWIĘKU
DEPARTMENT OF SOUND ENGINEERING

Dziekan / Dean
prof. zw. MAŁGORZATA LEWANDOWSKA, Full Professor

Prodziekan / Vice-Dean
prof. UMFC WITOLD OSIŃSKI, Professor at the FCUM

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ,
EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA
DEPARTMENT OF CHOIR CONDUCTING,
MUSIC EDUCATION, CHURCH MUSIC, RHYTHMICS & DANCE

Dziekan / Dean
prof. UMFC SŁAWEK A. WRÓBLEWSKI, Professor at the FCUM

Prodziekan / Vice-Dean
st. wykł. MAŁGORZATA DYBOWSKA, Senior Lecturer

Prodziekan / Vice-Dean
dr KLAUDIA CARLOS-MACHEJ, PhD

Dziekani i Prodziekani Wydziałów
Deans and Vice-Deans of Departments
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Kanclerz / Chancellor
mgr MAGDALENA GIEDROJĆ-JURAHA, MA

Wicekanclerz / Vice-Chancellor
mgr MAŁGORZATA BŁOCH-WIŚNIEWSKA, MA

Kwestor / Bursar
mgr DARIUSZ MILLER, MA

SALA KONCERTOWA

Władze administracyjne
Administrative authorities

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU
DEPARTMENT OF INSTRUMENTAL AND EDUCATIONAL STUDIES IN BIAŁYSTOK

Dziekan / Dean
prof. zw. BOŻENNA SAWICKA, Full Professor

Prodziekan / Vice-Dean
prof. UMFC LILIANNA STAWARZ, Professor at the FCUM

Dziekani i Prodziekani Wydziałów
Deans and Vice-Deans of Departments
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CONCERT HALL
SALA KONCERTOWA

BIURO KONCERTOWE
CONCERT BUREAU

Zofia Malcolm
Beata Fiugajska
Magdalena Kowalczyk
Jan Głębowski

pokój 207
tel./fax: (22) 827 72 49
tel.: (22) 827 72 41 w. 235
e-mail: bk@chopin.edu.pl

CYKLE KONCERTOWE
CONCERT CYCLES

Środa na Okólniku, godz. 1900 / Wednesday on Okólnik Street, 7 p.m.

Koncerty poniedziałkowe, godz. 1900 / Monday Concerts, 7 p.m.

Koncerty niedzielne, godz. 1700 / Sunday Concerts, 5 p.m.

Koncerty odbywają się w Sali Koncertowej UMFC / Concerts take place at the FCUM Concert Hall

BILETY
TICKETS

Na koncerty z cyklu Środa na Okólniku obowiązują bilety w cenie 15 zł, zaś na koncerty 
niedzielne i poniedziałkowe – bezpłatne karty wstępu. Ich dystrybucja odbywa się w holu 
głównym uczelni od poniedziałku do piątku w godz. 1600–1900.
Na godzinę przed koncertem niedzielnym wydaje się karty wyłącznie na ten dzień.

For the “Wednesday on Okólnik Street” cycle concerts there are tickets costing 15 PLN each, and 
for Sunday and Monday concerts there are free cards of admission. Their distribution takes place 
Monday to Friday 1600-1900 in the main hall of the university.
Tickets distributed an hour before Sunday concerts are for these given days only.

INFORMACJE DODATKOWE
ADDITIONAL INFORMATION

Biuro Koncertowe UMFC zastrzega sobie możliwość zmiany programu oraz terminu koncertów 
(stan aktualizacji kalendarium – 30 VI 2014). Uprzejmie prosimy o punktualność i niewnoszenie 
napojów na Salę Koncertową. Mile widziany strój wizytowy. Szczegółowe programy koncertów 
zostaną zamieszczone na stronie internetowej uczelni – www.chopin.edu.pl

We reserve the right to change the programme and dates of concerts (last update of the 
calendar – 30/06/2014). Please be punctual and do not bring drinks to the Concert Hall. Formal 
dress welcome. The detailed programmes of concerts will be given on the university’s webpage:  
www.chopin.edu.pl

ESTRADA / STAGE

PARTER / STALLS

BALKON / BALCONY
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KALENDARZ 
KONCERTOWY
2014/2015
CONCERT CALENDAR
2014/2015
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3 października 2014, piątek, godz. 1400

3 October 2014, Friday, 2 p.m.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015
INAUGURATION OF THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

Część artystyczna:
Jakub Muras saksofon 
Agata Muras fortepian
Małgorzata Wasiucionek skrzypce
Łukasz Chrzęszczyk fortepian

W programie:
F. Borne – Fantaisie Brillante sur Carmen (opr. Ivan Roth)
K. Szymanowski – Źródło Aretuzy z cyklu Mity op. 30

1 października 2014, środa, godz. 1900

1 October 2014, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku
Inauguracja sezonu artystycznego 2014/2015

KWARTET CAMERATA
30-lecie działalności artystycznej
CAMERATA QUARTET
30 years of artistic work
 

Włodzimierz Promiński skrzypce
Andrzej Kordykiewicz skrzypce
Piotr Reichert altówka
Roman Hoffmann wiolonczela

Marta Kordykiewicz wiolonczela (gościnnie)

W programie:
J. Haydn – Kwartet smyczkowy g-moll op. 74 nr 3 (Reiterquartett), Hob. III:74
D. Szostakowicz – VIII Kwartet smyczkowy c-moll op. 110
F. Schubert – Kwintet smyczkowy C-dur op. 163, D. 956

Wykład inauguracyjny:
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
Miłosne listy Chopina – prawda czy fałsz?
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5 października 2014, niedziela, godz. 1700

5 October 2014, Sunday, 5 p.m.

Zagraniczni Goście

SERENADY, NOKTURNY I POLONEZY
Muzyka na mandolinę między Neapolem a Warszawą
SERENADES, NOCTURNES AND POLONAISES
Music for mandolin between Naples and Warsaw

Raffaele La Ragione mandolina (Włochy)
Giacomo Ferrari  fortepian (Włochy)

W programie:
C. Munier – Bella Napoli! Reminiscenze su mitivi popolari napoletani
R. Calace – Polonese op. 36
L. Denza – Notturno
G. Calveri – Serenatella
F. Chopin – Nokturn op. 9 nr 2
E. Marucelli – Polonese da Concerto
N. Calace – Napoli vecchia e Napoli nuova
S. Ranieri – Souvenir de Varsavia

Współorganizator: Włoski Instytut Kultury w Warszawie 

6 października 2014, poniedziałek, godz. 1900

6 October 2014, Monday, 7 p.m.

NASI LAUREACI
OUR LAUREATES

Adriana Ferfecka sopran
Mateusz Rzewuski organy
Pablo Sánchez-Escariche Gasch saksofon

W programie:
G. Verdi, G. Puccini, V. Bellini – arie
J. S. Bach – Preludium i fuga D-dur BWV 532
M. Reger – Fantasia Halleluja, Gott zu loben op. 53/3
F. Decruck – Sonata na saksofon altowy i fortepian
E. Denisow – Sonata na saksofon altowy i fortepian

Istituto

Italiano

di

Cultura

Varsavia
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12 października 2014, niedziela, godz. 1700

12 October 2014, Sunday, 5 p.m.

NASI LAUREACI
OUR LAUREATES

Aleksandra Sapok gitara
Hubert Zapiór baryton

W programie:
B. Budzyński, N. Coste, R. Dyens
W. A. Mozart, V. Bellini, G. Donizetti, M. Karłowicz

8 października 2014, środa, godz. 1900

8 October 2014, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

ANDRZEJ PANUFNIK
100. rocznica urodzin
100th birthday anniversary

Jakub Jakowicz skrzypce
Orkiestra Smyczkowa THE CREW

W programie:
A. Panufnik – Arbor cosmica (I–III, X–XII) na 12 instrumentów smyczkowych (1984)
 Suita staropolska na orkiestrę smyczkową (1950)
 Song to the Virgin Mary w wersji na sekstet smyczkowy (1964, arr. 1987)
 Koncert skrzypcowy (1971)

Wykonanie utworów Andrzeja Panufnika odbywa się i jest współfinansowane
w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Nowe interpretacje”
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15 października 2014, środa, godz. 1900

15 October 2014, Wednesday, 7 p.m.

ZAGRANICZNI GOŚCIE w ramach cyklu Środa na Okólniku

KONCERT SYMFONICZNY
SYMPHONY CONCERT

Verónica Lelo de Larrea sopran (Meksyk)
Víctor Campos Leal tenor (Meksyk)
Orkiestra Symfoniczna UMFC
EROL ERDINC dyrygent
(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Turcja)

W programie:
G. Bizet – Duet Parle moi de ma mère z opery Carmen
P. Sorozábal – No puede ser z zarzueli La Tabernera del Puerto (opr. O. Payàn)
F. Moreno Torroba – Duet Caballero del alto plumero z zarzueli Luisa Fernanda (opr. O. Payàn)
J. Rolón – ¿Quién me compra una naranja? (opr. M. Meissner)
V. Romero – Un Madrigal (opr. O. Payàn)
M. M. Ponce – Estrellita (opr. O. Payàn)
C. Velázquez – Bésame mucho (opr. O. Payàn)
M. Grever – Despedida (opr. O. Payàn)
A. Lara – Granada (opr. O. Payàn)
A. Esparza Oteo – Dime que sí (opr. O. Payàn)
A. Dvořák – IX Symfonia e-moll op. 95 Z nowego świata

Współorganizator: Ambasada Meksyku w Polsce

13 października 2014, poniedziałek, godz. 1900

13 October 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

OBRAZY DŹWIĘKAMI MALOWANE
Przed III Ogólnopolskim Turniejem Wiolonczeli i Kontrabasu
PICTURES PAINTED WITH SOUNDS
Before the 3rd All-Poland Cello and Double Bass Tournament

Koncert w wykonaniu studentów klas wiolonczeli i kontrabasu

Opieka artystyczna: prof. zw. Tomasz Strahl

III Ogólnopolski Turniej Wiolonczeli i Kontrabasu, 26–29 listopada 2014
Organizatorzy: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie
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20 października 2014, poniedziałek, godz. 1900

20 October 2014, Monday, 7 p.m.

Zagraniczni Goście

POLSKO-UKRAIŃSKIE MUZYCZNE DIALOGI
POLAND AND UKRAINE’S MUSIC DIALOGUES

József Örmény fortepian (Ukraina)
Orkiestra Kameralna Filharmonii w Chmielnickim
ROMAN REWAKOWICZ dyrygent

W programie:
G. Bacewicz – Koncert na orkiestrę smyczkową
W. Sylwestrow – Serenada na orkiestrę smyczkową
H. M. Górecki – Koncert op. 40 na fortepian i orkiestrę smyczkową
I. Szczerbakow – Koncert fortepianowy nr 1
M. Skoryk – Dyptyk na orkiestrę smyczkową
W. Kilar – Orawa na orkiestrę smyczkową

Współorganizator: Fundacja „Pro Musica Viva”
Projekt wspierają: Ministerstwo Kultury Ukrainy, Lwowska Fabryka Kawowa GALCA,
Miasto Stołeczne Warszawa, Mazowiecki Instytut Kultury, Bohdan Batruch

19 października 2014, niedziela, godz. 1700

19 October 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu

CHOPIN NA NIEDZIELĘ 
CHOPIN FOR SUNDAY

Sabina Bury, Łukasz Krupiński,
Krzysztof Tokarski, Maciej Wota fortepian

Opieka artystyczna: prof. UMFC Edward Wolanin, mgr Radosław Sobczak
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26 października 2014, niedziela, godz. 1700

26 October 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

CLASSIC ON JAZZ
Promocja płyty
Album promotion

Soliści – studenci i pedagodzy UMFC
Big Band UMFC
Piotr Kostrzewa kierownictwo artystyczne, prowadzenie

W programie utwory muzyki klasycznej w aranżacjach big-bandowych, m.in.:
S. Nestico, B. Strayhorn, A. Sztaba, W. Kostrzewa

Wydawca: MTJ
Sponsorzy: STOART Związek Artystów Wykonawców, Fundacja Sinfonii Varsovii
Współpraca: Akademicka Inicjatywa Filmowo-Fonograficzna
Patronat medialny: RMF Classic

22 października 2014, środa, godz. 1900

22 October 2014, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

KONCERT – DEDYKACJA
DEDICATED CONCERT

Jadwiga Rappé alt, Mariusz Rutkowski fortepian
Maciej Nerkowski baryton, Piotr Kopczyński fortepian
Jan Jakub Monowid kontratenor, Beata Szebesczyk fortepian
Katarzyna Bąkowska skrzypce, Ewa Skardowska fortepian
Bartosz Koziak wiolonczela, Łukasz Chrzęszczyk fortepian
Michał Bruliński, Joanna Kacperek fortepian
RAVEL PIANO DUO: Agnieszka Kozło, Katarzyna Ewa Sokołowska

W programie:
F. Poulenc, M. Musorgski, M. Ravel, R. Palester, A. Tansman

Profesor Maja Nosowska
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29 października 2014, środa, godz. 1900

29 October 2014, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

ORKIESTRA DĘTA UMFC
FCUM BRASS ORCHESTRA

Ewa Harasimiuk puzon
Orkiestra Dęta UMFC
ROBERT RUMBELOW dyrygent (USA)

W programie:
R. W. Rumbelow – Aurora Borealis
R. Strauss – Serenade op. 7
G. Holst – Suita Es-dur op. 28 nr 1
K. Penderecki – Entrata na orkiestrę dętą i perkusję
J.-G. Ropartz – Pièce en Mi bémol mineur na puzon i orkiestrę dętą (opr. A. Rezler)
V. Giannini – III Symfonia

27 października 2014, poniedziałek, godz. 1900

27 October 2014, Monday, 7 p.m.

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI
CONCERT GIVEN BY THE CHAIR OF COMPOSITION
Miłosz Bembinow, Marian Borkowski,
Alicja Gronau, Anna Ignatowicz-Glińska, Bartosz Kowalski,
Paweł Łukaszewski, Aldona Nawrocka,
Dariusz Przybylski, Edward Sielicki

Sekstet Wokalny PROMODERN:
Łucja Szablewska sopran
Ewa Puchalska mezzosopran
Elżbieta Wróblewska-Rydzewska mezzosopran
Andrzej Marusiak tenor
Artur Janda bas-baryton
Piotr Pieron bas, kierownictwo artystyczne

Opieka artystyczna: dr Miłosz Bembinow

Koncert odbywa się w ramach konferencji Polska muzyka chóralna XXI wieku
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5 listopada 2014, środa, godz. 1900

5 November 2014, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

PAMIĘCI IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
Koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu
„Paderewski Warszawie. 
Warszawa Paderewskiemu”
IN MEMORY OF IGNACY JAN PADEREWSKI
Concert as part of the International Festival
“Paderewski’s Tribute To Warsaw - 
Warsaw’s Tribute To Paderewski”

TRIO PADEREWSKI (Szwajcaria):
Catherina Lemoni fortepian
David O’Doherty skrzypce
Francesco Bartoletti wiolonczela

Agata Szymczewska skrzypce
Joanna Marcinkowska fortepian

W programie:
F. Chopin – Trio g-moll op. 8 na skrzypce, wiolonczelę i fortepian
I. J. Paderewski – Transkrypcje utworów fortepianowych: Nokturn op. 16 nr 4,
                                          Krakowiak fantastyczny op. 14 nr 6, Menuet op. 14 nr 1
I. J. Paderewski – Melodia op. 16 nr 2 w wersji na skrzypce i fortepian (opr. S. Barcewicz)
                                        Sonata a-moll op. 13 na skrzypce i fortepian
K. Szymanowski – Nokturn i Taranela op. 28 na skrzypce i fortepian

Koncert otworzy prezentacja filmu dokumentalnego w reżyserii Wiesława 
Dąbrowskiego pt. Paderewski – człowiek czynu, sukcesu i sławy nagrodzonego 
Certificate of Merit na 50. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Chicago (2014)

Organizator: Fundacja „AVE ARTE”
Partner: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Festiwal współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Warszawa
i Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS
Sponsor: Hotel Polonia, Organizacja Kulturalna „Musica Pro Pace”, Genewa
Patroni medialni: Polskie Radio, Radio dla Ciebie, Polish Market, STOLICA,
The Warsaw Voice

3 listopada 2014, poniedziałek, godz. 1900

3 November 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Studia Muzyki Elektronicznej i Komputerowej

PAMIĘCI BOHDANA MAZURKA
IN MEMORY OF BOHDAN MAZUREK

W programie:
utwory B. Mazurka oraz kompozycje inspirowane jego twórczością

Opieka artystyczna: prof. UMFC Edward Sielicki
Współpraca: mgr Andrzej Kopeć
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16 listopada 2014, niedziela, godz. 1700

16 November 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

KONCERT PAMIĘCI ADOLPHE’A SAXA
w 200. rocznicę urodzin i 120. rocznicę śmierci
CONCERT IN MEMORY OF ADOLPHE SAX
on his 200th birthday anniversary and 120th death anniversary

Koncert w wykonaniu studentów oraz zaproszonych gości

Opieka artystyczna: dr Paweł Gusnar

12 listopada 2014, środa, godz. 1900

12 November 2014, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

RECITAL FORTEPIANOWY
PIANO RECITAL

Anna Jastrzębska-Quinn fortepian 

W programie:
K. Szymanowski – Szeherezada z cyklu Maski op. 34
M. Ravel – Miroirs
F. Chopin – 4 Impromptus (As-dur op. 29, Fis-dur op. 36, Ges-dur op. 51, cis-moll op. 66),
                           3 Walce op. 34, Andante spianato i Polonez Es-dur op. 22
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19 listopada 2014, środa, godz. 1900

19 November 2014, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

Irenie Dubiskiej, Eugenii Umińskiej,
Wandzie Wiłkomirskiej, Tadeuszowi Wrońskiemu 
60 lat później

GDY DREWNO STRUNY DOSTAŁO…
Koncert dedykowany współzałożycielom
Związku Polskich Artystów Lutników
WHEN WOOD GOT STRINGS...
Concert dedicated to the co-founders
of the Polish Union of Artist Violin Makers

Jakub Jakowicz, Janusz Wawrowski skrzypce
Katarzyna Budnik-Gałązka altówka

Współorganizator: Związek Polskich Artystów Lutników

17 listopada 2014, poniedziałek, godz. 1900

17 November 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Wokalistyki

MOZARTOSKOP 3.0
Sceny z oper Mozarta. Wykonanie koncertowe
Scenes from Mozart’s operas. Concert performance

Koncert w wykonaniu studentów oraz pianistów-akompaniatorów 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego

W programie fragmenty oper:
Le nozze di Figaro KV 492, Idomeneo, re di Creta KV 366, Mitridate, re di Ponto KV 87

Opieka artystyczna: dr Dorota Radomska, prof. Janusz Przybylski
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24 listopada 2014, poniedziałek, godz. 1900

24 November 2014, Monday, 7 p.m.

MISTRZ I UCZEŃ
MASTER AND STUDENT

Konstanca Dyulgerova fortepian (Bułgaria) 
Laureatka I nagrody na Konkursie dla Młodych Wykonawców
im. Witolda Lutosławskiego w Sofii (2013)

Ludmil Angelov fortepian (Bułgaria) 

W programie:
W. Lutosławski – 12 Melodii ludowych (wybór)
L. van Beethoven – Sonata fortepianowa f-moll op. 57 (Appassionata)
F. Chopin – Polonez-Fantazja op. 61

F. Chopin – Nokturn cis-moll op. 27 nr 1, Scherzo b-moll op. 31
A. Michałowski – 3 Mazurki (h-moll op. 31 nr 1, As-dur op. 16, cis-moll op. 17)
J. Zarębski – Grand Polonaise Fis-dur op. 6
M. Moszkowski – 4 Etiudy z cyklu Szkoła podwójnych dźwięków op. 64

Współorganizator: Instytut Polski w Sofii

23 listopada 2014, niedziela, godz. 1700

23 November 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki

SOLOWA I KAMERALNA
MUZYKA AKORDEONOWA
50 lat klasy akordeonu w UMFC
SOLO AND CHAMBER ACCORDION MUSIC
50 years of accordion class at the FCUM

Koncert w wykonaniu studentów polskich uczelni muzycznych

Opieka artystyczna: prof. nadzw. Klaudiusz Baran
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30 listopada 2014, niedziela, godz. 1700

30 November 2014, Sunday, 5 p.m.

KONCERT LAUREATÓW
II Ogólnopolskiego Konkursu Organowego
im. Profesora Feliksa Rączkowskiego
CONCERT OF LAUREATES
of the 2nd All-Poland Prof. Feliks Rączkowski
Organ Competition

Opieka artystyczna: prof. zw. Andrzej Chorosiński

Przesłuchania konkursowe:

Sala Koncertowa UMFC
27 listopada 2014, g. 900–1800

28 listopada 2014, g. 1500–2000

Sesja naukowa Polska Szkoła Organowa

Sala im. Henryka Melcera
30 listopada 2014, godz.1000–1600

26 listopada 2014, środa, godz. 1900

26 November 2014, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

KONCERT SYMFONICZNY
na rozpoczęcie III Ogólnopolskiego
Turnieju Wiolonczel i Kontrabasu
SYMPHONY CONCERT
for the opening of the 3rd All-Poland
Cello and Double Bass Tournament

Konstanty Andrzej Kulka skrzypce
Tomasz Strahl wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna UMFC
TOMASZ BUGAJ dyrygent

W programie:
J. Brahms – Koncert podwójny a-moll op. 102
N. Rimski-Korsakow – Suita symfoniczna Szeherezada

III Ogólnopolski Turniej Wiolonczeli i Kontrabasu, 26–29 listopada 2014
Organizatorzy: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie
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3 grudnia 2014, środa, godz. 1900

3 December 2014, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

MUZYKA FRANCUSKA
FRENCH MUSIC

Barbara Halska fortepian
Beata Halska-Le Monnier skrzypce 

W programie:
E. Chausson, C. Franck, F. Schmitt, C. Saint-Saëns, M. Ravel

1 grudnia 2014, poniedziałek, godz. 1900

1 December 2014, Monday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Koncert Katedry Organów i Klawesynu

BRONISŁAW RUTKOWSKI 

50. rocznica śmierci
50th death anniversary

Joachim Grubich organy
Józef Serafin organy

W programie:
M. Surzyński, J. P. Sweelinck, L. Vierne
L. Marchand, C. Franck, M. Reger
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8 grudnia 2014, poniedziałek, godz. 1900

8 December 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu

JOHANN SEBASTIAN BACH
i Jemu współcześni
and his contemporaries

Koncert w wykonaniu studentów klas fortepianu

Opieka artystyczna: prof. UMFC Jerzy Sterczyński, dr Tomasz Lupa

7 grudnia 2014, niedziela, godz. 1700

7 December 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej
z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

SZTUKA POLIFONII
THE ART OF POLYPHONY

Chór Akademicki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
TOMASZ HYNEK dyrygent

Chóry Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,
Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca 
Dyrygenci – studenci Dyrygentury Chóralnej

W programie:
polifonia chóralna różnych epok

Opieka artystyczna: prof. zw. Bogdan Gola
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14 grudnia 2014, niedziela, godz. 1700

14 December 2014, Sunday, 5 p.m.

Koncert Zakładu Muzyki Dawnej

KONCERT ADWENTOWY
na zakończenie III Sympozjum
„Od źródła do muzycznej interpretacji”
ADVENT CONCERT
for the closing of the 3rd Symposium
“From source to musical inspiration”

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Magdalena Łapińska flet traverso
Maciej Łukaszuk wiolonczela
Chór Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej,
Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Beata Kozyra dyrygent, przygotowanie chóru
Orkiestra Instrumentów Historycznych
Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej
Agata Sapiecha skrzypce, kierownictwo artystyczne

W programie:
C. Ph. E. Bach – Koncert wiolonczelowy a-moll H. 432, Wq. 170
                                    Magnificat D-dur H. 772, Wq. 215 (wersja berlińska)
J. S. Bach – II Uwertura h-moll BWV 1067

Opieka artystyczna: dr hab. Agata Sapiecha

10 grudnia 2014, środa, godz. 1900

10 December 2014, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

REKTORZY WARSZAWSKIEJ UCZELNI MUZYCZNEJ
RECTORS OF WARSAW’S UNIVERSITY OF MUSIC

Roman Lasocki skrzypce
Chór Mieszany UMFC
Krzysztof Kusiel-Moroz przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna UMFC
PIOTR BORKOWSKI dyrygent

W programie:
K. Szymanowski – II Koncert skrzypcowy op. 61
K. Sikorski – VI Symfonia
M. Borkowski – Hosanna II na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (2009)
                                      Lux na chór mieszany a cappella (2010) 
                                    Libera me I na chór mieszany a cappella (2005)
                                      Hymnus na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (2005–2009)
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17 grudnia 2014, środa, godz. 1900

17 December 2014, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

KONCERT SYMFONICZNY
SYMPHONY CONCERT

Arkadiusz Krupa obój
Orkiestra SINFONIA VARSOVIA
Gościnnie:
GAETANO D’ESPINOSA dyrygent (Włochy)

W programie:
J. Haydn – Symfonia G-Dur (Wojskowa) Hob. I/100
W. A. Mozart – Koncert C-dur na obój i orkiestrę KV 314 (271k)
A. Dvořák – VIII Symfonia G-dur op. 88

Współorganizator: Orkiestra SINFONIA VARSOVIA

15 grudnia 2014, poniedziałek, godz. 1900

15 December 2014, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Wokalistyki

KOŁYSANKI MARYI PANNY
VIRGIN MARY’S LULLABIES

Koncert w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego
z towarzyszeniem pianistów i instrumentalistów – studentów UMFC

W programie:
utwory średniowieczne, renesansowe, barokowe, klasyczne, romantyczne i współczesne
o tematyce Zwiastowania, Macierzyństwa i Cierpienia Maryi Panny

Pomysł, scenariusz i przygotowanie: prof. zw. Jadwiga Rappé



58 59

7 stycznia 2015, środa, godz. 1900

7 January 2015, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

Z NARODZENIA PANA
Wieczór kolęd i poezji bożonarodzeniowej
FOR THE BIRTH OF THE LORD
Carols and Christmas poetry evening

Barbara Żarnowiecka sopran
Szymon Kowalczyk fortepian
Jerzy Łazewski aktor

21 grudnia 2014, niedziela, godz. 1700

21 December 2014, Sunday, 5 p.m.

JM Rektor prof. zw. Ryszard Zimak zaprasza

KONCERT WIGILIJNY
CHRISTMAS EVE CONCERT

Koncert w wykonaniu solistów i Chóru Mieszanego UMFC
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11 stycznia 2015, niedziela, godz. 1700

11 January 2015, Sunday, 5 p.m.

Koncert Studium Muzyki Nowej

NOC CZTERECH KSIĘŻYCÓW
Muzyka galaktyczna George’a Crumba
THE NIGHT OF FOUR MOONS
Galactic music by George Crumb

# Ensemble: 
Agnieszka Grochala alt (gościnnie), Ania Karpowicz flet, Leszek Lorent perkusja,
Aleksander Wilgos banjo (gościnnie), Dominik Płociński wiolonczela
Gabryś & Quinn Piano Duo: Maria Gabryś, Monika Quinn
Ryszard Alzin fortepian
prof. UMFC Edward Sielicki prelegent

W programie utwory G. Crumba:
Makrokosmos I, Makrokosmos III. Music for summer evening, Night of the four moons

Opieka artystyczna: prof. UMFC Edward Sielicki
Współpraca: dr Leszek Lorent

Współorganizator: # ART 

12 stycznia 2015, poniedziałek, godz. 1900

12 January 2015, Monday, 7 p.m.

LAUREACI KONKURSÓW
LAUREATES OF COMPETITIONS

Aleksandra Mańkowska saksofon
Łukasz Krupiński fortepian
Karolina Mikołajczyk skrzypce
Iwo Jedynecki akordeon

W programie:
M. Ravel, R. Noda, P. Hindemith, D. Bédard
F. Chopin
G. Finzi, B. Bartók, A. Pärt
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18 stycznia 2015, niedziela, godz. 1700

18 January 2015, Sunday, 5 p.m.

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

PRZEBOJE MUZYKI KAMERALNEJ
CHAMBER MUSIC HITS

Koncert w wykonaniu studenckich zespołów kameralnych

Opieka artystyczna: prof. zw. Paweł Łosakiewicz

14 stycznia 2015, środa, godz. 1900

14 January 2015, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

HIS… EST CARITAS
OF THESE… LOVE

Alisa Makarenko choreografia
Aleksandra Dziurosz opieka artystyczna
Karolina Fandrejewska kostiumy, scenografia
Agnieszka Szewczuk realizacja kostiumów

Warszawski Teatr Tańca:
Kamila Borowska, Alisa Makarenko, Agata Pankowska,
Łukasz Borkowski (gościnnie), Mateusz Nędza (gościnnie)

Zespół Kameralny:
Ewa Puchalska mezzosopran, Sebastian Aleksandrowicz obój,
Klaudiusz Baran akordeon, Miłosz Pękala perkusja,
Justyna Baran I skrzypce, Paulina Sokołowska II skrzypce,
Marek Czech altówka, Tomasz Błaszczak wiolonczela

W programie:
A. Kościów – Balet His… est Caritas na zespół kameralny (2000)

Partnerzy: Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawski Teatr Tańca
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21 stycznia 2015, środa, godz. 1900

21 January 2015, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

ŚWIĄTECZNIE Z SINATRĄ
CHRISTMAS WITH SINATRA

Zbigniew Zamachowski, Sławek Uniatowski wokal
Big Band UMFC
Piotr Kostrzewa kierownictwo artystyczne, prowadzenie

W programie:
piosenki świąteczne i przeboje Franka Sinatry w aranżacjach big-bandowych

19 stycznia 2015, poniedziałek, godz. 1900

19 January 2015, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

KAMERALISTYKA ZNANA I LUBIANA
WELL-KNOWN AND POPULAR CHAMBER MUSIC

Koncert w wykonaniu studentów klas kameralistyki fortepianowej

Opieka artystyczna: mgr Grzegorz Skrobiński, mgr Bartosz Bednarczyk
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8 lutego 2015, niedziela, godz. 1700

8 February 2015, Sunday, 5 p.m.

XIII FORUM MUZYKA DAWNA NA UMFC
Zakończenie
THE 13TH FORUM: EARLY MUSIC AT THE FCUM
Closing

Koncert w wykonaniu pedagogów i uczestników Forum

Opieka artystyczna: dr hab. Agata Sapiecha

1 lutego 2015, niedziela, godz. 1700

1 February 2015, Sunday, 5 p.m.

XIII FORUM MUZYKA DAWNA NA UMFC
Inauguracja
THE 13TH FORUM: EARLY MUSIC AT THE FCUM
Inauguration

Koncert z udziałem wykładowców
Austria Barock Akademie w Gmunden (Austria)

Opieka artystyczna: dr hab. Agata Sapiecha

Współorganizator: Austriackie Forum Kultury od 50 lat w Warszawie
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9 lutego 2015, poniedziałek, godz. 1900

9 February 2015, Monday, 7 p.m.

Scena Kameralna Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
The Teatr Wielki - Polish National Opera Chamber Hall

DOROCZNY KONCERT
STUDENTÓW PEDAGOGIKI BALETOWEJ
ANNUAL CONCERT
OF BALLET PEDAGOGY STUDENTS

W programie:
prezentacje dyplomowe

Opieka artystyczna: prof. nadzw. Ewa Wycichowska
Koordynator koncertu: dr Klaudia Carlos-Machej

Współorganizator: Teatr Wielki - Opera Narodowa 

Bezpłatne karty wstępu do odbioru najwcześniej na tydzień przed koncertem w holu UMFC
Free admission cards can be collected one week before the concert (at the earliest) in the FCUM hall

11 lutego 2015, środa, godz. 1900

11 February 2015, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

PAWEŁ ŁUKASZEWSKI
Wokalnie i kameralnie
Vocal and chamber music

Anna Mikołajczyk-Niewiedział sopran, Magdalena Idzik mezzosopran
Robert Gierlach baryton, Artur Pachlewski klarnet
Jakub Jakowicz skrzypce, Piotr Hausenplas wiolonczela
Ewa Guz-Seroka fortepian

W programie utwory P. Łukaszewskiego:
2 Pieśni na baryton i fortepian (2000), Haiku – 4 pieśni na sopran i fortepian (2002),
2 Pieśni sakralne na baryton i fortepian (1997), 3 Pieśni na mezzosopran i fortepian (1992),
Dwa sonety po śmierci na baryton i fortepian (2010, prawykonanie),
2 Preludia na fortepian (1992), Quasi Sonata na klarnet i fortepian (1991),
Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2008)
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16 lutego 2015, poniedziałek, godz. 1900

16 February 2015, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Wokalistyki we współpracy z
Wydziałem Instrumentalnym i Zakładem Muzyki Dawnej
oraz Wydziałem Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL – RODELINDA
Wersja koncertowa
Concert version

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
dr hab. Anna Radziejewska, dr hab. Artur Stefanowicz opieka wokalna

Zespół Instrumentalny UMFC
Lilianna Stawarz kierownictwo muzyczne, klawesyn

15 lutego 2015, niedziela, godz. 1700

15 February 2015, Sunday, 5 p.m.

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

PERKUSJA, PERKUSJA…

PLÉÏADES

Koncert w wykonaniu studentów klasy perkusji

W programie:
I. Xenakis, G. Crumb, J. Oleszkowicz

Opieka artystyczna: prof. nadzw. Stanisław Skoczyński
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22 lutego 2015, niedziela, godz. 1700

22 February 2015, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu

HOMMAGE À CHOPIN

Aleksandra Seredyńska, Valentin Mansard,
Gabryś & Quinn Piano Duo: Maria Gabryś, Monika Quinn,
Aleksander Krzyżanowski, Irena Martyn, Ryszard Alzin fortepian

W programie:
P. Czajkowski – Un poco di Chopin op. 72 nr 15
E. Grieg – Etiuda Hommage à Chopin op. 73 nr 5
M. Bałakiriew – Impromptu sur des thêmes de deux préludes de Fr. Chopin
F. Liszt – 6 Chants polonais de Frédéric Chopin S. 480
M. Bałakiriew – Suite sur 4 morceaux de Frédéric Chopin na 4 ręce
S. Rachmaninow – Variations sur un thème de Chopin op. 22
H. Villa-Lobos – Hommage à Chopin: Nocturne et Ballade
A. Honegger – Souvenir de Chopin
G. Crumb – Dream Images (Love-Death Music)

Opieka artystyczna: prof. zw. Anna Jastrzębska-Quinn, mgr Monika Quinn

18 lutego 2015, środa, godz. 1900

18 February 2015, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

ELŻBIETA GAJEWSKA I JEJ GOŚCIE
ELŻBIETA GAJEWSKA AND HER GUESTS

Elżbieta Gajewska flet 

KWARTET WILANÓW:
Tadeusz Gadzina I skrzypce
Paweł Łosakiewicz II skrzypce
Ryszard Duź altówka
Marian Wasiółka wiolonczela

Jennyfer Fouani, Joanna Krajewska, Weronika Skowronek flet
Andrzej Mysiński kontrabas, Marianna Waszkiewicz fortepian

W programie:
H. Czyż, Ph. Gaubert, V. Andreae, Wł. Słowiński
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23 lutego 2015, poniedziałek, godz. 1900

23 February 2015, Monday, 7 p.m.

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji 

40 LAT GITARY NA OKÓLNIKU
40 YEARS OF GUITAR ON OKÓLNIK STREET

Koncert w wykonaniu studentów i absolwentów klas gitary

Opieka artystyczna: prof. UMFC Marcin Zalewski

23 lutego 2015, poniedziałek, godz. 1200

23 February 2015, Friday, 12 p.m.

ŚWIĘTO UCZELNI
THE FCUM’S DAY

W programie m.in.:
uroczysta promocja doktorów
wręczenie dyplomów doktora habilitowanego
część artystyczna

Wstęp wolny
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1 marca 2015, niedziela, godz. 1700

1 March 2015, Sunday, 5 p.m.

SZTUKA I EDUKACJA
Doroczny Koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
ART AND EDUCATION
Annual concert of Department of Choir Conducting,
Music Education, Church Music, Rhythmics & Dance

Opieka artystyczna: prof. UMFC Sławek A. Wróblewski

25 lutego 2015, środa, godz. 1900

25 February 2015, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

ORKIESTRA KAMERALNA UMFC
FCUM CHAMBER ORCHESTRA

Maria Machowska skrzypce
Orkiestra Kameralna UMFC
PIOTR TARCHOLIK dyrygent, skrzypce

W programie:
W. A. Mozart – Eine kleine Nachtmusik KV 525
A. Schnittke – Moz-Art à la Haydn na dwoje skrzypiec i orkiestrę kameralną
A. Schönberg – Verklärte Nacht op. 4



78 79

4 marca 2015, środa, godz. 1900

4 March 2015, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

PRZED KONKURSEM
BEFORE THE COMPETITION

Koncert w wykonaniu studentów klas fortepianu

W programie:
F. Chopin

2 marca 2015, poniedziałek, godz. 1900

2 March 2015, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Wokalistyki

POLSKA LIRYKA WOKALNA
Współczesne interpretacje pieśni polskiej XIX wieku
POLISH VOCAL LYRIC
Contemporary interpretations of Polish 19th century songs

Koncert przygotowany przez studentów Katedry Wokalistyki
przy współpracy Katedry Kameralistyki Fortepianowej
i Katedry Organów i Klawesynu

W programie:
romans w ujęciu Michała Kleofasa Ogińskiego
pieśń religijna Stanisława Moniuszki
zapomniane pieśni Stanisława Niewiadomskiego

Opieka artystyczna: dr hab. Eugenia Rozlach
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9 marca 2015, poniedziałek, godz. 1900

9 March 2015, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

NAJPIĘKNIEJSZE 
POLSKIE MINIATURY SKRZYPCOWE
POLAND’S MOST BEAUTIFUL
VIOLIN MINIATURES

Koncert w wykonaniu studentów klas skrzypiec

W programie:
F. Chopin, Z. Noskowski, I. J. Paderewski, K. Szymanowski,
H. Wieniawski, A. Zarzycki

Opieka artystyczna: dr hab. Maria Orzechowska

8 marca 2015, niedziela, godz. 1700

8 March 2015, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Klawesynu i Organów
z cyklu DLA MIŁOŚNIKÓW I DLA ZNAWCÓW

RECITAL KLAWESYNOWY
Leszek Kędracki – 50 lat pracy artystycznej
HARPSICHORD RECITAL
Leszek Kędracki – 50 years of artistic work

W programie:
W. Byrd, F. Couperin, D. Scarlatti, G. Vallaperti, J. S. Bach,
C. Ph. E. Bach, G. Malcolm, A. Templeton
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15 marca 2015, niedziela, godz. 1700

15 March 2015, Sunday, 5 p.m.

Koncert Studium Muzyki Nowej

PIEŚNI SZALONEGO KRÓLA
Studium obłędu i ekstazy w muzyce
SONGS OF THE CRAZY KING
Study of madness and ecstasy in music

# Ensemble: 
Maciej Nerkowski baryton, Ania Karpowicz flet, Adam Eljasiński klarnet,
Leszek Lorent perkusja, Aleksander Dębicz fortepian,
Kamil Staniczek skrzypce, Dominik Płociński wiolonczela
Ignacy Zalewski prowadzenie zespołu

W programie:
P. M. Davies – Eight songs for a mad king na głos i zespół kameralny

Opieka artystyczna: prof. UMFC Edward Sielicki
Współpraca: dr Leszek Lorent

Współorganizator: # ART

11 marca 2015, środa, godz. 1900

11 March 2015, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

KONCERT SYMFONICZNY
SYMPHONY CONCERT

Solista – student Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów
Orkiestra Symfoniczna UMFC
MARCIN NAŁĘCZ-NIESIOŁOWSKI dyrygent

W programie:
W. A. Mozart – Uwertura do opery La clemenza di Tito KV 621
F. Chopin – koncert fortepianowy
P. Czajkowski – VI Symfonia h-moll op. 74 (Patetyczna)
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18 marca 2015, środa, godz. 1900

18 March 2015, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

KONCERT JUBILEUSZOWY
40 lat Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku
JUBILEE CONCERT
40 years of the Department of Instrumental and Pedagogical Studies in Białystok

Mariusz Ciołko fortepian

Mariusz Ciołko fortepian
Soliści, Chór i Orkiestra Wydziału 
Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku
MICHAŁ KLAUZA dyrygent

W programie:
S. Moniuszko – Uwertura koncertowa Bajka
F. Chopin – Fantazja na tematy polskie A-dur op. 13
J. Elsner – Msza F-dur op. 41 na solistów, chór mieszany, orkiestrę i organy

16 marca 2015, poniedziałek, godz. 1900

16 March 2015, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Dętych

OD OKTETU W GÓRĘ
AN OCTET OR MORE

Koncert w wykonaniu studentów i pedagogów klas instrumentów dętych

W programie m.in.:
G. Gabrieli – Sonata pian e forte Ch. 175
W. A. Mozart – Gran Partita (Serenada B-dur) KV 361 (370a)
A. Dvořák – Serenada d-moll op. 44

Opieka artystyczna: prof. UMFC Zbigniew Płużek
Przygotowanie i prowadzenie: prof. nadzw. Kazimierz Machala, dr Arkadiusz Krupa
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22 marca 2015, niedziela, godz. 1700

22 March 2015, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Organów i Klawesynu

MARCEL DUPRÉ
Le Chemin de la Croix

Koncert w wykonaniu studentów klas organów
Michał Chorosiński recytacje

Opieka artystyczna: prof. zw. Andrzej Chorosiński

23 marca 2015, poniedziałek, godz. 1900

23 March 2015, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

GIOACCHINO ROSSINI
Sei sonate a quattro

Koncert w wykonaniu pedagogów polskich uczelni muzycznych:
Izabela Ceglińska skrzypce (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

Andrzej Gębski skrzypce (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

Stanisław Firlej wiolonczela (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

Jan Kotula kontrabas (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
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25 marca 2015, środa, godz. 1900

25 March 2015, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

KONCERT KAMERALNY
CHAMBER CONCERT

Alicja Paleta-Bugaj fortepian
Aleksandra Bugaj skrzypce
Christian Danowicz skrzypce

W programie:
F. Poulenc – Sonata skrzypcowa FP 119
M. Ravel – Tzigane M. 76 na skrzypce i fortepian
A. E. Ginastera – Pampeana No. 1 na skrzypce i fortepian
M. Moszkowski – Suita g-moll op. 71 na dwoje skrzypiec i fortepian

29 marca 2015, niedziela, godz. 1700

29 March 2015, Sunday, 5 p.m.

Koncert Zakładu Muzyki Dawnej

KONCERT PASYJNY
PASSION CONCERT

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Warszawski Chór Chłopięcy i Męski przy UMFC
Krzysztof Kusiel-Moroz dyrektor artystyczny
Orkiestra Instrumentów Historycznych
Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej
Agata Sapiecha skrzypce, kierownictwo artystyczne

W programie m.in.:
J. Haydn – Stabat Mater Hob. XXa:1

Opieka artystyczna: dr hab. Agata Sapiecha
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29 marca 2015, niedziela, godz. 1500

29 March 2015, Sunday, 3 p.m.

JUBILEUSZ 60-LECIA
WYDZIAŁU REŻYSERII DŹWIĘKU
Niedziela filmowa – projekcje filmów krótkometrażowych
udźwiękowionych przez studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku
JUBILEE OF 60 YEARS
OF THE DEPARTMENT OF SOUND ENGINEERING
Film Sunday – screening of short films with the sound
made by students of the Department of Sound Engineering

Opieka artystyczna: dr Katarzyna Dzida-Hamela

Audytorium im. Karola Szymanowskiego

Wstęp wolny

30 marca 2015, poniedziałek, godz. 1900

30 March 2015, Monday, 7 p.m.

JUBILEUSZ 60-LECIA
WYDZIAŁU REŻYSERII DŹWIĘKU
Prezentacja nagrań muzycznych
studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku
JUBILEE OF 60 YEARS OF THE DEPARTMENT
OF SOUND ENGINEERING
Presentation of recordings
made by students of Department of Sound Engineering

Opieka artystyczna: dr Katarzyna Rakowiecka
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1 kwietnia 2015, środa, godz. 1900

1 April 2015, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

KONCERT WIELKOPOSTNY
Lamentacje Jeremiasza
LENTEN CONCERT
The Lamentations of Jeremiah the Prophet

Dagmara Barna sopran
Ewelina Siedlecka-Kosińska sopran
Teresa Kamińska wiolonczela
Marcin Zalewski viola da gamba
Alina Ratkowska pozytyw/klawesyn
Michał Chorosiński recytacje

W programie:
F. Couperin – Leçons de ténèbres pour le mercredi saint

8 kwietnia 2015, środa, godz. 1900

8 April 2015, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

ROMAN MACIEJEWSKI
105. rocznica urodzin
105th birthday anniversary

Joanna Kawalla skrzypce
Mariusz Ciołko fortepian

W programie utwory R. Maciejewskiego:
- na skrzypce i fortepian: Notturno, Sonata, transkrypcje kaprysów N. Paganiniego
- na fortepian: Kołysanka, 4 Miniatury (Preludium, Fjättrad, Drömmen, Eko),
                                 Mazur I, Mazur II, Krzesany, Fandango, Tryptyk
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12 kwietnia 2015, niedziela, godz. 1700

12 April 2015, Sunday, 5 p.m.

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji

L’ART DE LA HARPE

Koncert w wykonaniu studentek klasy harfy
oraz zaproszonych gości

W programie m.in.:
M. Tournier, M. Ravel, C. Debussy, C. Saint-Saëns

Opieka artystyczna: dr Zuzanna Elster

13 kwietnia 2015, poniedziałek, godz. 1900

13 April 2015, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

ALTÓWKA – MAGIA DŹWIĘKU I WIRTUOZERIA
VIOLA – THE MAGIC OF SOUND AND VIRTUOSITY

Koncert w wykonaniu studentów klas altówek 
oraz zaproszonych gości

W programie:
J. S. Bach, N. Paganini, J. Brahms, H. Vieuxtemps,
I. Pleyel, B. Konowalski, R. Twardowski

Opieka artystyczna: prof. UMFC Dorota Sroczyńska
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15 kwietnia 2015, środa, godz. 1900

15 April 2015, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

UROCZYSTY KONCERT DYPLOMANTÓW
FESTIVE CONCERT OF GRADUATES

Soliści – tegoroczni dyplomanci
Orkiestra Symfoniczna UMFC
MARZENA DIAKUN dyrygent
Laureatka II nagrody
na IX Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów
im. Grzegorza Fitelberga (Katowice 2012)

19 kwietnia 2015, niedziela, godz. 1700

19 April 2015, Sunday, 5 p.m.

Zagraniczni Goście

CHOPIN & SAYGUN
Pieśni
Songs

Koncert kameralny studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego (UMFC)
oraz studentów Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvari (Turcja)

W programie:
F. Chopin – pieśni 
A. A. Saygun – pieśni

Współorganizator: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvari
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20 kwietnia 2015, poniedziałek, godz. 1900

20 April 2015, Monday, 7 p.m.

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI
CONCERT GIVEN BY THE CHAIR OF COMPOSITION
Wojciech Błażejczyk, Alicja Gronau, Krzysztof Knittel,
Andrzej Kopeć, Bartosz Kowalski, Paweł Łukaszewski,
Maria Pokrzywińska, Fabian Rynkowicz

Koncert w wykonaniu studentów UMFC

Opieka artystyczna: prof. UMFC Edward Sielicki

22 kwietnia 2015, środa, godz. 1900

22 April 2015, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE WOKALISTYKI w cyklu Środa na Okólniku

RECITAL WOKALNY
VOCAL RECITAL

Ewa Iżykowska sopran
Jerzy Maciejewski fortepian

W programie:
F. Chopin, I. J. Paderewski, Z. Rudziński, S. Moryto
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26 kwietnia 2015, niedziela, godz. 1700

26 April 2015, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej
z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

Kompozytorzy warszawscy

MARIAN SAWA
10-lecie śmierci kompozytora
10th anniversary of the composer’s death
 

Soliści-instrumentaliści, chóry i zespoły instrumentalne
Wydziału Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

W programie:
prawykonania utworów chóralnych, muzyka instrumentalna i kameralna

Opieka artystyczna: prof. zw. Bogdan Gola

27 kwietnia 2015, poniedziałek, godz. 1900

27 April 2015, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Fortepianu

ALEKSANDR SKRIABIN
100. rocznica śmierci
ALEXANDER SCRIABIN
100th death anniversary

Koncert w wykonaniu studentów klas fortepianu

Opieka artystyczna: prof. zw. Alicja Paleta-Bugaj, dr Agnieszka Przemyk-Bryła
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29 kwietnia 2015, środa, godz. 1900

29 April 2015, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Le nozze di Figaro – wersja koncertowa
The Marriage of Figaro – concert version

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
prof. Ryszard Karczykowski opieka wokalna
Monika Kolasińska klawesyn, korepetytor
Chór Mieszany UMFC
Krzysztof Kusiel-Moroz przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna UMFC
JANUSZ PRZYBYLSKI kierownictwo muzyczne, dyrygent

6 maja 2015, środa, godz. 1900

6 May 2015, Wednesday, 7 p.m.

NASI ABSOLWENCI w cyklu Środa na Okólniku

RECITAL GITAROWY
GUITAR RECITAL

Aleksander Wilgos gitara

W programie:
J. S. Bach – Preludium z III Partity skrzypcowej BWV 1006*
H. Purcell – Preludium i Allemande z VI Suity klawesynowej Z. 667*
                         Preludium i Sarabanda z V Suity klawesynowej Z. 666*
A. Skriabin – Preludium op. 9*
K. Szymanowski – Preludium h-moll op. 1 nr 1*
C. Saint-Saëns – Preludium G-dur op. 135 nr 1*
J. Brahms – Intermezzo op. 117 nr 1*
J.-Ph. Rameau – Preludium z I Księgi Pieces de Clavecin *
E. Ysaÿe – Preludium Obsession z II Sonaty skrzypcowej op. 27*
L. Legnani – Fantazja op. 19
A. Barrios – La Catedral
                             Una limosna por el amor de Dios
J. Turina – Sonata op. 61 * transkrypcja na gitarę: A. Wilgos
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10 maja 2015, niedziela, godz. 1700

10 May 2015, Sunday, 5 p.m.

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej
z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

Chóry Absolwentów Dyrygentury Chóralnej

WARSZAWSKI CHÓR MIĘDZYUCZELNIANY
Jubileusz 50-lecia
WARSAW INTER-UNIVERSITY CHOIR
Jubilee of 50 years

Kamil Steć improwizacje organowe
Warszawski Chór Międzyuczelniany
TERESA GRĘZIAK dyrygent

W programie:
utwory chóralne o tematyce maryjnej

Opieka artystyczna cyklu: prof. zw. Bogdan Gola

11 maja 2015, poniedziałek, godz. 1900

11 May 2015, Monday, 7 p.m.

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

POLSKI MODERNIZM
POLISH MODERNISM

Koncert w wykonaniu studentów klas kameralistyki fortepianowej

W programie m.in.:
G. Fitelberg, K. Szymanowski, J. Zarębski 

Opieka artystyczna: prof. zw. Ella Susmanek
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13 maja 2015, środa, godz. 1900

13 May 2015, Wednesday, 7 p.m.

Środa na Okólniku

BIG-BANDOWE TO I OWO
A BIG-BAND THING OR TWO

Soliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Big Band UMFC
Piotr Kostrzewa kierownictwo artystyczne, prowadzenie

W programie standardy jazz i pop w aranżacjach big-bandowych, m.in.:
G. Goodwin, Earth Wind & Fire

17 maja 2015, niedziela, godz. 1700

17 May 2015, Sunday, 5 p.m.

MULTIMEDIALNA MAJÓWKA
THE MULTIMEDIA MAY BREAK

W programie:
pokaz prac studentów, pedagogów i zaproszonych gości
Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej

Opieka artystyczna: dr hab. Barbara Okoń-Makowska
Współpraca: mgr Andrzej Kopeć
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18 maja 2015, poniedziałek, godz. 1900

18 May 2015, Monday, 7 p.m.

Koncert Międzywydziałowej Katedry Kameralistyki

PRZEBOJE MUZYKI KAMERALNEJ
CHAMBER MUSIC HITS

Koncert w wykonaniu studenckich zespołów kameralnych

Opieka artystyczna: prof. zw. Paweł Łosakiewicz

20 maja 2015, środa, godz. 1900

20 May 2015, Wednesday, 7 p.m.

MISTRZOWIE WOKALISTYKI
Zakończenie cyklu Środa na Okólniku w sezonie 2014/2015

KONCERT KAMERALNY
CHAMBER CONCERT

Jadwiga Rappé alt

OPIUM STRING QUARTET: 
Agnieszka Marucha I skrzypce
Anna Szalińska II skrzypce
Magdalena Małecka-Wippich altówka
Olga Łosakiewicz-Marcyniak wiolonczela

W programie:
M. Bruch, W. Egk, K. Szymanowski
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24 maja 2015, niedziela, godz. 1700

24 May 2015, Sunday, 5 p.m.

Koncert Podyplomowego Studium Pieśni

NAJPIĘKNIEJSZE UTWORY
EUROPEJSKIEJ LIRYKI WOKALNEJ
THE MOST BEAUTIFUL PIECES
OF THE EUROPEAN LYRIC SONGS

Opieka artystyczna: 
prof. nadzw. Katarzyna Jankowska-Borzykowska, 
prof. nadzw. Robert Cieśla

25 maja 2015, poniedziałek, godz. 1900

25 May 2015, Monday, 7 p.m.

Koncert Studentów Kierunku Taniec
Zakończenie sezonu 2014/2015

POKOCHAĆ TANIEC
W służbie Terpsychorze
TO LOVE DANCING
Serving Terpsichore
 

Koncert dyplomowy studentów specjalności
Choreografia i Teoria Tańca, Kierunek Taniec, studia II stopnia

Opieka artystyczna: prof. nadzw. Ewa Wycichowska, dr hab. Zofia Rudnicka
Koordynator koncertu: dr Klaudia Carlos-Machej
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21 marca 2015, sobota, godz. 1900                                            INNE WYDARZENIA
21 March 2015, Saturday, 7 p.m.                                                         OTHER EVENTS

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej
Sala Koncertowa UMFC /  FCUM Concert Hall

MOTETY BACHA – HARMONIA GŁOSÓW
Koncert w 330. rocznicę urodzin Kompozytora
BACH’S MOTETS – THE HARMONY OF VOICES
Concert on 330th anniversary of Composer’s birthday

Chór Narodowego Forum Muzyki (Wrocław)
Marcin Szelest basso continuo
AGNIESZKA FRANKÓW-ŻELAZNY dyrygent 
W programie:
J. S. Bach – Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225
                          Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226
                          Jesu, meine Freude BWV 227
                          Fürchte dich nicht BWV 228
                          Komm, Jesu, komm BWV 229
                          Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230
 
Organizator: Narodowe Forum Muzyki
Partnerzy strategiczni: PKO Bank Polski, KGHM

Bezpłatne karty wstępu do odbioru najwcześniej na tydzień przed koncertem w holu UMFC
Free admission cards can be collected one week before the concert (at the earliest) in the FCUM hall

1 października 2014, środa                                        INNE WYDARZENIA
1 October 2014, Wednesday                                                                 OTHER EVENTS

Audytorium im. Karola Szymanowskiego
Karol Szymanowski Auditorium    

KONFERENCJA NAUKOWA
Witold Rowicki – w 100. rocznicę urodzin i 25. rocznicę śmierci
SCHOLARLY CONFERENCE 
Witold Rowicki – on his 100th birthday and 25th death anniversaries

1000 Złożenie wieńca na grobie Witolda Rowickiego (Cmentarz Powązkowski)
1100–1115 Otwarcie Konferencji
1115–1200 Wyświetlenie filmu pt. Cień pod kamieniem
1200–1315 Panel dyskusyjno-wspomnieniowy
1345–1530 Blok wykładów nr 1
1615–1745 Blok wykładów nr 2
1815–1845 Koncert kompozycji Witolda Rowickiego (Pan-European Philharmonia)

Wydarzenia towarzyszące:
29 września–8 października 2014
Wystawa tematyczna Biblioteki Narodowej
na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

Organizator: Katedra Dyrygentury UMFC
Kierownik Konferencji: dr hab. Maja Metelska-Räsänen

Wstęp wolny / Free admission
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2 czerwca 2015, wtorek, godz. 1900                        INNE WYDARZENIA
2 June 2015, Tuesday, 7 p.m.                                                                 OTHER EVENTS

Sala Kameralna Filharmonii Narodowej, ul. Moniuszki 5
National Philharmonic Chamber Hall, 5 Moniuszki St.

KONCERT KAMERALNY DYPLOMANTÓW UMFC
THE FCUM GRADUATES’ CHAMBER CONCERT

Soliści – tegoroczni dyplomanci

Współorganizator: Filharmonia Narodowa 

Bilety do nabycia w kasach Filharmonii Narodowej
Tickets can be purchased at the National Philharmonic

12 czerwca 2015, piątek, godz. 1930                       INNE WYDARZENIA
12 June 2015, Friday, 7:30 p.m.                                                            OTHER EVENTS

Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5
National Philharmonic Concert Hall, 5 Jasna St.

KONCERT SYMFONICZNY DYPLOMANTÓW UMFC
THE FCUM GRADUATES’ SYMPHONY CONCERT

Soliści / dyrygent – tegoroczni dyplomanci
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej

Współorganizator: Filharmonia Narodowa

Bilety do nabycia w kasach Filharmonii Narodowej
Tickets can be purchased at the National Philharmonic
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ORKIESTRA
SYMFONICZNA UMFC

Dyrektor artystyczny
prof. zw. Roman Siwek

Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina składa 
się ze znakomitych młodych muzyków 
– studentów Wydziału Instrumentalne-
go uczelni. Od szeregu lat zespół współ-
pracuje z najwybitniejszymi polskimi 
i zagranicznymi mistrzami batuty, w tym 
profesorami naszej uczelni oraz dyrekto-
rami artystycznymi większości polskich 
filharmonii. Pod ich dyrekcją i z udziałem 
wybitnych solistów (pedagogów uczelni 
i zaproszonych gości) orkiestra odnosi-
ła liczne sukcesy zarówno na estradzie 
rodzimej uczelni, jak i podczas tournée 
koncertowych na wielu estradach świata. 
Zespół dokonał również rejestracji radio-
wych i fonograficznych. Program arty-
styczny orkiestry planowany jest z kilku-
letnim wyprzedzeniem, aby absolwenci 
Wydziału Instrumentalnego już podczas 
studiów mogli zgłębiać tajniki wykonaw-
stwa dzieł różnych epok, w tym także in-
dywidualnych stylów kompozytorskich 
w obrębie muzyki współczesnej.

THE FCUM
SYMPHONY ORCHESTRA

Artistic Director
Roman Siwek, Full Professor

The Fryderyk Chopin University of Music 
Symphony Orchestra is a group of excel-
lent young musicians, students of the 
Department of Instrumental Studies. 
For many years now the orchestra has 
co-operated with the most outstanding 
masters of the baton from Poland and 
abroad, including professors of our uni-
versity and the artistic directors of most 
of the Polish philharmonics. Under their 
direction and with outstanding soloists 
(pedagogues and guest artists) the or-
chestra has had many successes, both 
at the university, and on tours to many 
concert halls all over the world. The 
Symphony Orchestra has also recorded 
for the radio and record companies. The 
Symphony Orchestra plans its artistic 
programme several years in advance so 
that, in the course of their studies, gradu-
ates of the Department of Instrumental 
Studies can learn the secrets of perfor-
mance of music representing different 
periods and styles, including individual 
composers’ styles in the area of contem-
porary music.
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CHÓR MIESZANY UMFC

Dyrektor artystyczny
prof. zw. Krzysztof Kusiel-Moroz

Dyrygent-asystent
dr Dariusz Zimnicki

Dyrygent-asystent
ks. mgr Rafał Staniec

Chór Mieszany Uniwersytetu Muzyczne-
go Fryderyka Chopina tworzą studenci 
z pięciu wydziałów: Wydziału Kompozy-
cji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Wydzia-
łu Fortepianu, Klawesynu i Organów, 
Wydziału Instrumentalnego (sekcji gita-
ry i akordeonu), Wydziału Dyrygentury 
Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki 
Kościelnej, Rytmiki i Tańca oraz Wydziału 
Reżyserii Dźwięku. Kierownikami chóru 
byli m.in. profesorowie: Józef Bok, Hen-
ryk Wojnarowski i Maciej Jaśkiewicz, 
a w latach 1982–2006 funkcję tę sprawo-
wał prof. zw. Ryszard Zimak. Zespół bie-
rze czynny udział w życiu artystycznym 
uczelni, wykonując utwory a cappella, 
a także – we współpracy z orkiestrą sym-
foniczną – wielkie dzieła wokalno-instru-
mentalne. Niezależnie od działalności 
koncertowej chór bierze aktywny udział 
w życiu akademickim uczelni, występu-
jąc podczas corocznych inauguracji no-
wego roku akademickiego oraz uroczy-
stości nadania doktoratu honoris causa 
wybitnym przedstawicielom świata arty-
stycznego.

THE FCUM MIXED CHOIR

Artistic Director
Krzysztof Kusiel-Moroz,
Full Professor

Assistant Conductor
Dariusz Zimnicki, PhD

Assistant Conductor
Rev. Rafał Staniec, MA

The Mixed Choir of the Fryderyk Chopin 
University of Music is made up of stu-
dents of five departments: Department 
of Composition, Conducting and Theory 
of Music, Department of Piano, Harpsi-
chord and Organ, Department of Instru-
mental Studies – Guitar and Accordion 
Units, Department of Choir Conducting, 
Music Education, Church Music, Rhyth-
mics and Dance and Department of 
Sound Engineering. The choir has been 
managed by Professors Józef Bok, Henryk 
Wojnarowski and Maciej Jaśkiewicz, and 
in the period of 1982–2006 this function 
was held by Professor Ryszard Zimak. The 
choir takes active part in the artistic life of 
the university by performing a cappella, 
and also, in cooperation with the FCUM 
Symphony Orchestra, by performing 
great vocal-and-instrumental pieces. In 
addition to its concert activities, the choir 
takes active part in the university life. It 
sings at the annual inaugurations of the 
academic year and at the presentations 
of the Honorary Doctoral Degree to out-
standing representatives of the artistic 
community.
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ORKIESTRA 
INSTRUMENTÓW 
HISTORYCZNYCH 
MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO 
ZAKŁADU MUZYKI 
DAWNEJ

Kierownictwo artystyczne
dr hab. Agata Sapiecha

Orkiestra działa już od kilkunastu lat pod 
kierunkiem Agaty Sapiechy. Zaistnienie 
tej inicjatywy możliwe było dzięki współ-
pracy z Akademią Muzyczną w Krakowie, 
a zwłaszcza dzięki zaangażowaniu prof. 
Elżbiety Stefańskiej. Obecnie w tym pro-
jekcie uczestniczy kilka uczelni w Polsce, 
czasem dołączają także pedagodzy lub 
studenci uczelni zagranicznych. Corocz-
ne spotkania studentów i pedagogów 
podczas kolejnych edycji Forum Muzy-
ka Dawna na UMFC, a także występy 
w ramach cykli koncertowych lub festiwa-
li organizowanych przez polskie uczelnie  
(np. Dni Bachowskie w Krakowie) po-
głębiają tę współpracę, dając jednocze-
śnie możliwość rozwoju w dziedzinach 
artystycznej i dydaktycznej. Tak istotne 
dla muzyki dawnej projekty wokalno-in-
strumentalne, prezentowane w ramach 
cykli Koncertów Pasyjnych i Koncertów 
Adwentowych, są natomiast efektem 
współpracy pomiędzy Międzywydziało-
wym Zakładem Muzyki Dawnej a Katedrą 
Wokalistyki.

PERIOD 
INSTRUMENT 
ORCHESTRA OF THE
INTERDEPARTMENTAL 
UNIT 
OF EARLY MUSIC

Artistic Director
Agata Sapiecha, post-doctoral degree

The orchestra has existed for a couple 
of years already under the direction of 
Agata Sapiecha. Bringing this initiative 
to life was only possible thanks to the 
cooperation with the Academy of Music 
in Cracow, and especially to Prof. Elżbieta 
Stefańska’s commitment. At present, 
a few universities in Poland, and some-
times also foreign teachers and students 
participate in it. Annual meetings of 
students and teachers during the subse-
quent editions of the Early Music Forum 
at the FCUM, as well as performances as 
part of the concert cycles or festivals or-
ganized by Polish universities (e.g. Bach 
Days in Cracow), strengthen this coop-
eration, and at the same time give the 
possibility of development in artistic and 
didactic disciplines. Vocal-and-instru-
mental projects, which are so important 
for early music, presented as part of the 
“Passion Concerts” and the “Advent Con-
certs”, are a result of the cooperation be-
tween the Interdepartmental Unit of Ear-
ly Music and the Chair of Vocal Studies.
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ORKIESTRA
DĘTA UMFC

Pomysł utworzenia wielkiej formacji dę-
tej w Akademii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina wyszedł od prof. zw. Mirosława 
Pokrzywińskiego (ówczesnego kierowni-
ka Katedry Instrumentów Dętych) i wiązał 
się z potrzebą uświetnienia obchodów 
jubileuszu 40-lecia istnienia tej katedry. 
Pierwszy koncert orkiestry, poprowadzo-
ny przez Pawła Przytockiego, odbył się 
w 1998 roku. Z chwilą powołania prof. 
zw. Jana Jeżewskiego na pełnomocnika 
zespołu symfonicznego orkiestra dęta 
rozpoczęła regularny udział w życiu kon-
certowym uczelni, podejmując współ-

THE FCUM BRASS
AND WOODWIND BAND

The idea to create a great brass and wood-
wind formation at Warsaw’s Fryderyk 
Chopin Academy of Music came from 
Professor Mirosław Pokrzywiński (who 
then was head of Chair of Woodwind and 
Brass Instruments) and was connected 
with the need to honour the 40th anni-
versary ceremony of this chair. The first 
concert of the orchestra took place on 
15th December 1998 and was conducted 
by Paweł Przytocki. When Professor Jan 
Jeżewski was appointed a proxy of the 
symphony ensemble, the orchestra start-
ed its regular participation in the concert 

pracę ze specjalizującym się w tej dziedzi-
nie dyrygentem Grzegorzem Mielimąką, 
a ostatnio – z Robertem Rumbelowem. 
Różnorodność programów wykonywa-
nych przez orkiestrę, charakterystycz-
ne dla jej brzmienia barwne harmonie 
i synkopowane rytmy są kolejną przygo-
dą muzyczną dla tworzących orkiestrę 
studentów, zaś rokrocznie wypełniona 
po brzegi Sala Koncertowa zaświadcza 
o dużym zainteresowaniu publiczności 
prezentacjami tego zespołu.

life of the Academy, starting the coope-
ration with Grzegorz Mielimąka, a con-
ductor specializing in this domain, and 
recently with Robert Rumbelow. The di-
versity of the programmes performed by 
the orchestra, colourful harmonies and 
syncopation rhythms characteristic for its 
sound, are another musical adventure for 
the students from the orchestra, and the 
full Concert Hall every year proves that 
the audience is very interested in their 
performances.
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BIG BAND UMFC

Kierownik artystyczny
mgr Piotr Kostrzewa

Zespół został powołany w 2006 roku z ini-
cjatywy prof. Bogumiła Gadawskiego, kie-
rownika Katedry Instrumentów Dętych, 
oraz dziekana prof. Błażeja Sroczyńskiego. 
W latach 2006–2012 opiekę artystyczną 
nad zespołem sprawował wybitny muzyk 
– flecista, saksofonista i aranżer, dr Ryszard 
Borowski. Pod jego kierownictwem Big 
Band zagrał wiele koncertów na Uniwersy-
tecie oraz w innych salach koncertowych, 
jak również został laureatem nagród i wy-
różnień zdobytych na festiwalach i w prze-
glądach big bandów, m.in. podczas Byd-
goszcz Big Band Festiwal (2007 i 2008). 
W koncertach Big Bandu brali udział czo-
łowi polscy muzycy jazzowi, m.in. Krze-
simir Dębski, Krzysztof Herdzin, Cezary 
Konrad, Henryk Miśkiewicz, Zbigniew Na-
mysłowski, i muzycy młodego pokolenia, 
m.in. Mateusz Smoczyński, Nika Lubowicz 
i Atom String Quartet. Od 2012 roku kie-
rownikiem artystycznym zespołu jest mgr 
Piotr Kostrzewa, muzyk Orkiestry Sinfonia 
Varsovia oraz współzałożyciel i opiekun 
artystyczny Szymanowski Big Band War-
saw. W styczniu 2014 roku, na zaproszenie 
dyrektora René Martina zespół wystąpił na 
międzynarodowym festiwalu La Folle Jo-
urnée w Nantes oraz w polskiej edycji tego 
festiwalu – Szalone Dni Muzyki w Warsza-
wie. W tym samym roku Big Band nagrał 
dwie płyty: zarejestrowaną w Nantes L’hi-
stoire du big band oraz nagraną w Studiu 
S1 UMFC Classic on Jazz z muzyką klasycz-
ną w aranżacjach big-bandowych. Zespół 
tworzą studenci wszystkich wydziałów 
Uniwersytetu.

FCUM BIG BAND

Artistic Manager
Piotr Kostrzewa, MA

The ensemble was established in 2006 
at the initiative of Professor Bogumił 
Gadawski, Head of the Chair of Wind In-
struments and Prof. Błażej Sroczyński, 
Dean. In the period of 2006–2012 its artis-
tic manager was Ryszard Borkowski, PhD, 
an outstanding musician – flautist, saxo-
phonist and arranger. Under his supervi-
sion the Band performed many concerts 
at the University and other concert halls, 
as well as won awards and honorary men-
tions at festivals and big band reviews, e.g. 
at the Bydgoszcz Big Band Festival (2007 
and 2008). The participants of these con-
certs were leading Polish jazz musicians, 
e.g. Krzesimir Dębski, Krzysztof Herdzin, 
Cezary Konrad, Henryk Miśkiewicz, Zbig-
niew Namysłowski and young generation 
musicians, such as Mateusz Smoczyński, 
Nika Lubowicz and Atom String Quartet. 
Since October 2012 its artistic manager is 
Piotr Kostrzewa, MA, a musician from Sin-
fonia Varsovia and co-founder and artistic 
manager of the Szymanowski Big Band 
Warsaw. In January 2014, at the invitation 
of director René Martin, the Band per-
formed at the international festival La Folle 
Journée in Nantes and at the Polish edition 
of this festival, La Folle Journée de Varso-
vie. In the same year the Big Band record-
ed two albums: L’histoire du big band (in 
Nantes) and Classic on Jazz (with classical 
music in big band arrangement, recorded 
at the S1 Studio at the FCUM). The Band 
consists of students of all Departments of 
the University.  
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ORKIESTRA
KAMERALNA UMFC

Próbę powołania kameralnego zespołu 
smyczkowego, kształcącego specyficz-
ne umiejętności muzyczne wśród grupy 
instrumentów smyczkowych, podejmo-
wano w warszawskiej uczelni muzycz-
nej kilkakrotnie. W 1991 roku powstała 
Camerata Academia – orkiestra o stałym 
składzie, występująca pod dyrekcją Wło-
dzimierza Szymańskiego, specjalizująca 
się w muzyce dawnej, głównie wyko-
naniach dzieł oratoryjnych. Cztery lata 
później debiutowała studencka orkiestra 
Concertino pod dyrekcją Michała Klauzy. 
Wreszcie w 1995 roku, z inicjatywy prof. 
zw. Błażeja Sroczyńskiego, została zało-
żona Chopin Academia Orchestra pod 
kierunkiem wybitnego wiolinisty, Jana 
Staniendy, która zapisała się w historii 
uczelni wieloma koncertami z udziałem 
wybitnych artystów. Obecnie zespół wy-
stępuje pod nazwą Orkiestra Kameralna 
UMFC, a młodzież w jego skład wchodzą-
ca co roku współpracuje z innym dyry-
gentem-smyczkowcem, specjalizującym 
się w pracy z tego rodzaju zespołami.

THE FCUM
CHAMBER ORCHESTRA

Attempts to create a chamber music en-
semble which would only train specific 
music skills within the group of string in-
struments have been made a few times 
at Warsaw’s university of music. In 1991 
Camerata Academia was founded – it 
was an orchestra with a fixed line-up, per-
forming under the baton of Włodzimierz 
Szymański and specializing in early mu-
sic, mainly oratorio pieces. Four years 
later the student orchestra Concertino 
under Michał Klauza had its debut. And 
finally, in 1995, at the initiative of Prof. 
Błażej Sroczyński, the Chopin Academia 
Orchestra under the management of an 
outstanding violinist Jan Stanienda was 
established, and since then it has gone 
down in our university’s history thanks 
to many concerts with outstanding art-
ists. Currently the ensemble is known as 
the FCUM Chamber Orchestra, and the 
young people it consists of cooperates 
with another string instrument player 
specializing in work with this type of en-
sembles.
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Mieczysława Demska-Trębacz

Dzieje warszawskiej uczelni muzycznej wpisa-
ne są w powikłaną historię Polski dwóch mi-
nionych stuleci. Kiedy śledzimy bogatą prze-
szłość stołecznej uczelni, okazuje się, że kolejne 
etapy skomplikowanych jej losów, sukcesów 
i niepowodzeń wplątane są w życie narodu 
i polskiej kultury. Nie sposób zatem nie wpisać 
ich w paradygmat polityczności i polską dzie-
jowość. Z racji rocznic przypadających w roku 
akademickim 2014/2015 wspomnieć wypada 
co najmniej o niektórych wydarzeniach, zano-
towanych w ponad dwuwiekowym kalendarzu 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Jako pierwsza rodzi się kwestia początków pu-
blicznej szkoły muzycznej w Warszawie. U jej 
genezy należy postawić inicjatywy generacji 
wychowanej na ideologii wieku świateł czyli 
grona patriotów skupionych w Warszawskim 
Towarzystwie Przyjaciół Nauk. W tym kręgu 
został ukuty nie tylko program kształtowania 
kultury narodowej, powszechnego wycho-
wania, „ćwiczenia nauk, sztuk, wiadomości, 
obyczajów”, ale powstał także projekt trzy-
stopniowej struktury profesjonalnej edukacji 
muzyków. Oficjalnie przyjętą datą powstania 
jednej z pierwszych w nowożytnej Europie 
uczelni muzycznych jest moment założenia 
Szkoły Dramatycznej przy Teatrze Narodowym 
w Warszawie. W dobie Księstwa Warszawskie-
go zainicjował ją Wojciech Bogusławski. Działo 
się to etapowo: 14 kwietnia 1810 roku Fryderyk 
August Wettyn, król saski i książę warszawski, 
wydał w Dreźnie akt założycielski, a 4 czerwca 
1811 roku, w Sali Redutowej staromiejskiego 
ratusza warszawskiego, nastąpiło uroczyste 
otwarcie Szkoły Dramatycznej.

Mieczysława Demska-Trębacz

The history of Warsaw’s university of music is 
part of the complicated history of Poland in the 
last two centuries. When we look at its eventful 
past it turns out that the subsequent stages of 
the complex fate of our university, its achieve-
ments and failures are tangled in the life of the 
nation and the Polish music culture. Hence, 
they cannot be considered without looking at 
the politics and the history of Poland.
Due to anniversaries falling in the academic 
year of 2014/2015 we should mention some of 
the events which took place in the over two-
century-old calendar of the Fryderyk Chopin 
University of Music.

The first issue which arises is the beginning of 
the public music school in Warsaw. It was based 
on the initiatives of the generation brought up 
in the ideology of the ‘century of lights’, i.e., the 
patriots’ circle gathered within the Warsaw So-
ciety of Friends of Sciences. The group created 
not only the programme of developing the na-
tional culture, general education, ‘mastering 
sciences, arts, knowledge, customs’, but also 
the project of a three-stage structure of profes-
sional education of musicians. The official date 
of establishing one of the first music universi-
ties in modern Europe is the moment when the 
School of Drama in Warsaw, attached to the 
National Theatre, was established by Wojciech 
Bogusławski during the Duchy of Warsaw peri-
od. It had stages: on 14th April 1810, during the 
reign of Frederic Augustus II, king of Saxony and 
duke of Warsaw, the founding act was signed in 
Dresden, and on 4th June 1811 the ceremonial 
opening of the School of Drama took place in 
the Redoubt Hall in the Old Town in Warsaw.

Z dziejów naszej uczelni Our university’s history 14 grudnia 1818 roku, za sprawą Józefa Elsne-
ra powstała Szkoła Publiczna Muzyki Elemen-
tarnej, a trzy lata potem rozpoczął działalność 
Instytut Muzyki i Deklamacji (25 kwietnia 1821 
roku), włączony w strukturę Królewskiego Uni-
wersytetu Warszawskiego jako część Wydziału 
Nauk i Sztuk Pięknych. Proces konstruowania 
siatki kształcenia muzycznego został sfinalizo-
wany 22 lipca 1826 roku, kiedy Oddział Muzyki 
Uniwersytetu przekształcił się w Szkołę Głów-
ną Muzyki. Elsnerowski etap dziejów uczelni 
zamknęły dramatyczne wydarzenia listopado-
wego zrywu roku 1830. Szkoła Główna Muzy-
ki podzieliła los Uniwersytetu Warszawskiego, 
czyli po pięciu latach funkcjonowania została 
zamknięta w roku 1831.

Trzeba było kolejnej inicjatywy, aby odrodzić 
warszawskie szkolnictwo muzyczne. Wsparł 
ją, korzystając z politycznej odwilży po „nocy 
paskiewiczowskiej”, głośny wirtuoz skrzypiec – 
Apolinary Kątski, który zręcznie zagospodaro-
wał obywatelską aktywność Polaków różnych 
stanów i warstw społecznych. „Na dochód na 
konserwatorium” organizowane były w całej 
Kongresówce koncerty amatorów i zawodow-
ców, bale ziemiańskie i przedstawienia teatral-
ne. Zbierały pieniądze parafie, gminy i zbory, 
bractwa i cechy rzemieślnicze. Niezbędne datki 
ofiarowywali arystokraci i ziemianie, fabrykan-
ci i mieszczanie. 9 września 1859 roku zostało 
wydane Postanowienie rządowe o Instytucie 
Muzycznym Warszawskim. Dwa lata później 
rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne. Przez blisko 
sześćdziesiąt lat Instytut był ważkim ośrodkiem 
kultury narodowej.

A gdy nastał czas długo oczekiwanej wolno-
ści, w warunkach powszechnego entuzjazmu 
Polaków powstało Państwowe Konserwato-
rium Muzyczne z dyrektorem Emilem Mły-
narskim na czele. Dekret z dnia 7 lutego 1919 
roku w „przedmiocie zmiany Ustawy Instytutu 

On 14th December 1818 the Public School of 
Elementary Music was founded thanks to Józef 
Elsner’s initiative, and three years later the In-
stitute of Music and Recitation was opened 
(25th April 1821), and joined into the structure 
of the Royal University of Warsaw, as part of the 
Department of Sciences and Fine Arts. The pro-
cess of constructing the music education pro-
gramme was finished on 22nd July 1826, when 
the Music Branch of the University was trans-
formed into the Main School of Music. The Els-
ner stage of the university’s history was closed 
by the dramatic events of the November Upris-
ing of 1830. The Main School of Music shared 
the fate of the University of Warsaw, i.e., after 
five years of functioning it was closed in 1831.

Another initiative was necessary for the rebirth 
of music education. The one who supported 
it, using the political thaw after the so called 
“Paskevich night”, was a famous violin virtuoso 
Apolinary Kątski who skilfully adapted the civil 
activity of Polish people of different social back-
grounds and statuses. There were concerts of 
professionals and non-professionals, manorial 
balls and theatre performances organized in the 
whole Congress Poland “for the Conservatory’s 
fund”; money was collected by parishes, dis-
tricts, Protestant churches; craftsmen’s guilds; 
individual aristocrats and earthlings, factory 
owners and burghers. On 9th September 1859 
there was a government decision taken on the 
Warsaw Institute of Music. Two years later class-
es started. For almost 60 years the Institute was 
an important centre of national culture.

When the long-awaited moment of regained 
independence came, in the atmosphere of gen-
eral enthusiasm of the reborn Poland, the State 
Conservatory of Music (PKM) was founded, 
headed by Emil Młynarski. A decree of 7th Feb-
ruary 1919 “on changing the statute of the War-
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Muzycznego Warszawskiego” (z roku 1889) 
podpisali najwyżsi urzędnicy Drugiej Rzeczy-
pospolitej: Naczelnik Państwa (Józef Piłsudski), 
Prezydent Ministrów (Ignacy Jan Paderewski) 
oraz Minister Sztuki i Kultury (Zenon Przesmyc-
ki-Miriam). Dwudziestoletnie dzieje tej uczelni 
pełne są meandrów, osiągnięć i zahamowań.
Znaczącą datą w muzycznej historii polskie-
go międzywojnia jest rok 1930, gdy rektorem 
Wyższej Szkoły Muzycznej został Karol Szyma-
nowski. Uroczyste otwarcie tej nowej jednostki 
(wyłonionej ze struktury PKM) odbyło się 7 li-
stopada w obecności Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, profesora Ignacego Mościckiego.

Okres wielkiego kataklizmu światowego prze-
kreślił międzywojenne dokonania stołecznej 
uczelni. Konserwatorium zeszło „do podziemia”, 
a oficjalnie działała Staatliche Musikschule in 
Warschau (od 1941 do 1944 roku). Trudne były 
początki etapu powojennego, gdy z popiołów 
i zgliszcz trzeba było wydobywać resztki war-
szawskiego Konserwatorium. Szybko dopro-
wadzono jednak do sytuacji, że na jesieni 1945 
roku rektor Stanisław Kazuro mógł otworzyć 
rok akademicki i immatrykulować pierwszych 
studentów, a pół roku później została uformo-
wana nowa struktura uczelni pod nazwą Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Muzyczna.

W okresie powojennym PWSM ulegała różnym 
reorganizacjom. W czasie kadencji rektora Bogu-
sława Madeya spełniło się marzenie paru poko-
leń pedagogów stołecznej uczelni – jej akademi-
zacja. W roku 1979 uczelnia stała się Akademią 
Muzyczną i przybrała imię Fryderyka Chopina. 
Z kolei za kadencji rektora Stanisława Moryto, 
w roku 2008 otrzymała nową nazwę, potwier-
dzoną ustawą z dnia 25 czerwca: Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina. Tak na linii czasu 
można zarysować dzieje warszawskiej szkoły 
muzycznej prowadzące do osiągnięcia pełnego 
statusu uniwersyteckiego. A w przestrzeni?

saw Institute of Music” was signed by the high-
est officials of the Second Polish Republic: Józef 
Piłsudski, Chief of State, Ignacy Jan Paderewski, 
Prime Minister and Zenon Przesmycki-Miriam, 
Minister of Art and Culture. The 20-year history 
of the conservatory is full of intricacies, achieve-
ments and inhibitions.
An important date in Poland’s interwar period 
was the year 1930 when Karol Szymanowski 
became Rector of the Higher School of Music. 
The ceremonial opening of this new unit (as 
part of PKM’s structure) took place on 7th No-
vember in the presence of President of the Re-
public of Poland, Professor Ignacy Mościcki.

The great military cataclysm destroyed the in-
terwar achievements of the Conservatory: it 
was forced to go underground, and it officially 
worked as Staatliche Musikschule in Warschau 
(from 1941 to 1944). Hard were the beginnings 
of the post-war stage, when the remains of the 
Warsaw Conservatory had to be restored from 
ashes. Nevertheless, as early as in the autumn 
of 1945 Rector Stanisław Kazuro could open the 
academic year for the first students, and half 
a year later, in 1946, a new structure of the con-
servatory was formed under the name of the 
State Higher School of Music (PWSM).

In the post-war period the PWSM was reorgan-
ized at least a few times. In 1979, with Bogusław 
Madey as Rector, dreams of a few generations 
of the conservatory’s teachers came true – it 
became an academy and was named after  
F. Chopin – the Fryderyk Chopin Academy 
of Music (AMFC, the FCAM). In 2008, with 
Stanisław Moryto as Rector, it obtained a new 
name – the Fryderyk Chopin University of Mu-
sic (UMFC, the FCUM), confirmed by the order 
of 25th June. That is how a timeline of Warsaw’s 
school of music (leading to the day when it be-
came a university) looks. What about space?

Z miejscem pojęcie tożsamości wiąże się 
w stopniu nie mniejszym niż z przywiązaniem 
do tradycji i historii. Na skrawku wiślanej skarpy 
warszawskiej (między ulicami Tamką i Szczy-
glą) uczelnia znajduje się od 155 lat. W roku 
1860 Apolinary Kątski otrzymał od magistratu 
Dom Zdrowia przy ul. Ordynackiej na potrzeby 
tworzonego Instytutu. Z czasem okazało się, 
że kubatura tzw. Zamku Ostrogskich jest zbyt 
skromna dla rozwijającej się szkoły muzycznej 
i wymaga powiększenia. Stąd na przyległej od 
południa działce wzniesiony został (w czasach 
dyrekcji Stanisława Barcewicza) dodatkowy 
obiekt według projektu Stefana Szyllera. Nowy 
gmach, którego kamień węgielny został poło-
żony 1 września 1913 roku, dobrze służył Kon-
serwatorium, a dzięki sali koncertowej – także 
warszawskim melomanom. W okresie okupacji, 
od roku 1943 do sierpnia 1944, w jedynej oca-
lałej, „niezbyt długiej, za to szerokiej sali z bal-
konem” odbywały się koncerty „wyłącznie dla 
Polaków” organizowane pod szyldem Rady 
Głównej Opiekuńczej. A pod wysoką estradą 
z organami była ukryta… armata. Magiczne 
dla muzyków miejsce w czasie sierpniowego 
zrywu powstańczego roku 1944 gościło w swo-
ich suterenach i salach wykładowych nie tylko 
cywilów, ale również dowództwo ze zgrupowa-
nia „Powiśle”. Paradoksem historii jest fakt, że 
obiekt zbudowany w trudnych czasach I wojny 
światowej został spalony w końcowej fazie ko-
lejnego kataklizmu wojennego przetaczające-
go się przez ziemie polskie (6 września 1944, 
w powstaniu warszawskim).

Powojenni organizatorzy warszawskiej uczelni 
muzycznej traktowali lokalizację PWSM w wil-
lach przy ulicach Górnośląskiej i Profesorskiej 
czy w pałacykach w Alejach Ujazdowskich jako 
tymczasową. Najwyraźniej wyczuwano, że ge-
nius loci skarpy wiślanej powyżej wąwozu Tam-
ki sprzyja muzyce, udzielając się muzykom, któ-
rzy tu się kształcą, pracują, tu spędzają znaczną 

The notion of identity is connected with the 
place no less than with tradition and history. 
The university has been located on the bank of 
the Vistula River, between Tamka and Szczygla 
Streets for 155 years. In 1860 Apolinary Kątski 
received from the municipal council the Health 
House on Ordynacka Street for the Institute that 
was being founded. It soon turned out that the 
cubic capacity of the former Ostrogski Palace 
was too small for the developing music school 
and it needed to be enlarged. Therefore, on its 
southern side on the adjacent plot an additional 
building was constructed according to the de-
sign project by Stefan Szyller (at that time the 
school was headed by Stanisław Barcewicz). The 
new edifice, whose foundation stone was laid on 
1st September 1913, well served the conserva-
tory and Warsaw’s music lovers (thanks to the 
concert hall). During the occupation, from 1943 
to August 1944, concerts took place in this “not 
very long but wide hall with a balcony” (which at 
the same time was the only Warsaw stage that 
had survived); the concerts were organised “for 
Poles only” under the aegis of the Central Wel-
fare Council (RGO). And under the high stage... 
a cannon was hidden. During the Warsaw Upris-
ing of 1944 the musicians’ magical place hosted 
in its basements and lecture halls not only civil-
ians but also the leadership of the “Powiśle” con-
centration. Paradoxical is the fact that the build-
ing constructed in the difficult times of World 
War I was burnt during the final stage of another 
war cataclysm sweeping through Poland (6th 
September 1944, during the Warsaw Uprising).

The post-war creators of Warsaw’s music school 
treated its location in villas on Górnośląska and 
Profesorska Streets and in palaces on Aleje 
Ujazdowskie Street as temporary. It seemed 
that people could sense that the spirit of the 
place above Tamka Street was in favour of mu-
sic, infecting musicians who studied, worked 
and spent a considerable part of their artistic 
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część swego artystycznego życia. Chęć powro-
tu na „swoje miejsce” zaowocowała budową 
nowego gmachu przy ulicy Okólnik, usytuowa-
nego w bezpośredniej bliskości przedwojen-
nych zabudowań Konserwatorium. Uczelnia za-
siedliła go częściowo już na jesieni roku 1963.

Ojciec naszej uczelni i nauczyciel Chopina 
w swoim Sumariuszu zapisał ważkie słowa: 
„Abyście potrafili uzyskać uznanie zasług wa-
szych przez kraj, którego jesteście synami”. To 
przesłanie Józef Elsner adresował do swoich 
uczniów, których nie tylko kształcił w zakresie 
podstaw warsztatu muzycznego, ale zarazem 
kształtował ich postawy moralne jako obywa-
teli kraju. Wielu muzyków podejmowało trud 
tworzenia tradycji warszawskiej szkoły, z pełną 
świadomością misji i obowiązków, jakie narzu-
cał artystom talent i wzgląd na dobro wspólne. 
Testamentowy przekaz powinności rzetelnego 
doskonalenia rzemiosła artystycznego wraz 
z poczuciem posłannictwa wobec wspólnoty 
narodu przechodził z pokolenia na pokolenie 
studentów i pedagogów stołecznej uczelni, 
co poświadczają fakty i wydarzenia zapisane 
w pamięci naszej wspólnoty akademickiej.
O przejęciu tej ideowej schedy świadczy po-
stawa patrona naszej uczelni. W liście pisanym 
z Wiednia, gdzie zastała Chopina wiadomość 
o wybuchu powstania listopadowego, zawarł 
on znaczące słowa: „Od dnia jednak, w którym 
się dowiedziałem o wypadkach 29 listopada, aż 
do tej chwili nie doczekałem się niczego, prócz 
niepokojącej obawy i tęsknoty […] jako artysta 
jestem jeszcze w kolebce, a jako Polak trzeci 
krzyżyk zacząłem”. Chopin miał świadomość, 
że jego warszawscy koledzy z liceum i Szkoły 
Głównej Muzyki zaciągnęli się do powstania, 
a on – sam na obcej ziemi…
Tradycją warszawskiej uczelni muzycznej sta-
ło się zatem to, że żadne zrywy narodowe nie 
mogły obyć się bez udziału muzyków tej szkoły. 
Wśród belwederczyków – uczestników listo-

life there. The desire to return to its original 
place resulted in constructing the new edifice 
on Okólnik Street, close to where the pre-war 
conservatory buildings had been. The school 
was partly moved to it as early as in the autumn 
of 1963.

Our university’s father and Chopin’s teacher 
wrote important words in his Book of Summa-
ries: “So that you are able to gain recognition 
for your merits from the country whose sons 
you are”. Józef Elsner addressed this message 
to his students whom he taught not just basic 
music skills but also shaped their moral atti-
tudes as Polish citizens. Many musicians under-
took the effort to create the school’s tradition, 
fully aware of the missions and duties required 
from artists due to their talent and for the gen-
eral good. Elsner’s last will message – a plea for 
students to diligently perfect their artistic skills 
and to serve the national community – was be-
ing passed on to the subsequent generations of 
students and teachers of Warsaw’s university, 
which is proven by facts and events written in 
the memory of our academic community. This 
idea heritage could also be noticed in the atti-
tude of our university’s patron. In a letter from 
Vienna, where Chopin received the message 
about the outbreak of the November Uprising, 
he wrote the meaningful words: “Since that day 
when I learned of the events of 29th November, 
until the present time, I have received nothing 
[...] same disquieting fear and longing [...] as an 
artist I am still in the cradle, and as a Pole I have 
started my third decade”. Chopin was aware 
that his Warsaw friends from the Lyceum and 
the Main School of Music had joined the upris-
ing, and he was alone – in a foreign land...
The tradition of Warsaw’s school became the 
fact that no national uprisings took place with-
out its musicians from participating in them. 
Among the insurgents on the night when the 
November Uprising started, were Elsner’s stu-

padowej nocy – byli uczniowie Elsnera, którzy 
„ogólnemu prądowi ulegli”. Wstępowali naj-
częściej do Gwardii Akademickiej – oddziału 
militarnego dowodzonego przez profesora 
Uniwersytetu Warszawskiego, Krystyna Lacha 
Szyrmę. Czynnym uczestnikiem powstania był 
Józef Brzowski, kompozytor i wiolonczelista, 
w okresie między powstaniami aktywny pu-
blicysta, a jeszcze później – pedagog Instytutu 
Muzycznego Warszawskiego. Zaciągnął się do 
powstania śpiewak i pedagog Instytutu – Ju-
lian Dobrski. O udziale pierwszego wykonawcy 
partii Jontka w listopadowym zrywie, a potem 
także w rewolucyjnym ruchu Wiosny Ludów 
1848 wspominał w jego nekrologu Jan Kle-
czyński: „Gdy zaszły wypadki, wskutek których 
i Konserwatorium istnieć przestało, młodzie-
niec również ogólnemu uległ prądowi”. Jako 
porucznik artylerii walczył na Litwie, pod do-
wództwem gen. Henryka Dembińskiego, Julian 
Fontana. Po upadku powstania przyjaciel Cho-
pina zasilił grono uchodźców z kraju – Wielkiej 
Emigracji. W poszukiwaniu lepszych warunków 
egzystencji Fontana udał się do Nowego Jorku. 
Jednakże na wieść o Wiośnie Ludów zamierzał 
i tym razem wziąć udział w akcji zbrojnej. Trze-
ba było rozsądnej oceny sytuacji, a może też in-

dents who “swam with the general tide”. They 
most frequently joined the Academic Militia 
– a military division under the leadership of 
Krystyn Lach Szyrma, a University of Warsaw 
professor. An active participant of the upris-
ing was Józef Brzowski, a composer, cellist and 
practising columnist of the interwar period, 
and (later on) teacher at the Warsaw Institute 
of Music. The uprising was also joined by Julian 
Dobrski, a singer (first performer of the part of 
Jontek in S. Moniuszko’s Halka) and teacher at 
the Institute. His participation in the November 
Uprising, and later on in the European Revolu-
tions of 1848, was mentioned in his obituary 
by Jan Kleczyński: “When the events due to 
which also the Conservatory ceased to exist 
took place, the young man swam the general 
tide as well”. Julian Fontana was in turn a lieu-
tenant in Lithuania under the leadership of 
General Henryk Dembiński. After the downfall 
of the uprising Chopin’s friend joined the group 
of Poland’s refugees – the Great Emigration. In 
search of better life conditions he went to New 
York, however, having learnt about the Europe-
an Revolutions, he decided to take part in the 
military action again. In order to stop him from 
this ill-considered decision a reasonable assess-
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walczył w Algierze, a jako oficer wojsk włoskich 
brał udział w kampanii Garibaldiego w Lombar-
dii, Piemoncie, Toskanii i Lacjum. Do powstania 
zaciągnął się także ówczesny uczeń Instytutu, 
Zygmunt Noskowski. W okresie popowstanio-
wej traumy, wierny pracy „u podstaw” i „od 
podstaw”, działał z Marią Konopnicką na rzecz 
edukacji młodego pokolenia. Odtąd bowiem 
idea walki o polskość przybrała kształt dwóch 
wizji: powstań narodowych i pracy organicznej.

Kolejny bunt Polaków – w okresie Rewolucji 
1905 roku – był również czasem wzmożonej 
aktywności obywatelskiej studentów i profe-
sury Instytutu Muzycznego Warszawskiego. 
„Przypadkową” ofiarą strajków stał się kom-
pozytor z kręgu Młodej Polski, Apolinary Sze-
luto. Schwytany przez żandarmów, znalazł się 
w areszcie. Nic obciążającego nie znaleziono 
jednak przy nim, prócz partytuty Tannhäusera, 
bo – jak wspominał – „wszystko co tam było, 
już wyfrunęło”. Inny uczestnik zajść roku 1905, 

tions. As a member of the Mickiewicz Legions he 
fought in Algiers, and as an officer of the Italian 
troops he took part in the campaign of Garibaldi 
in Lombardy, Piemont, Tuscany and Lazio. Also 
Zygmunt Noskowski, a student of the Institute 
at that time, joined the uprising. In the period of 
the post-uprising trauma, loyal to the work “at 
the core” and “from scratch”, he worked together 
with Maria Konopnicka for the education of the 
young generation as since that time the idea of 
fighting for “polishness” took the form of two vi-
sions: national uprisings and organic work. 

Another Poles’ rebellion – during the Revolution 
of 1905 – was also a time of intensified citizen 
activity of students and professors of the War-
saw Institute of Music. An “accidental” victim of 
the strikes was Apolinary Szeluto, a composer of 
the Young Poland period. Captured by the mili-
tary police, he was arrested. No incriminating 
evidence was found with him though, except 
the score of Tannhäuser because – as he men-
tioned – “all that was there had flown away”.  

tuicji Chopina, aby powstrzymać przyjaciela od 
nieprzemyślanej decyzji. Chopin pisał wówczas 
do niego z Paryża: „Jeśli chcesz dobrze zrobić, 
to siedź cicho i wracaj dopiero, kiedy się coś na 
pewno u nas zacznie […] nie obejdzie się to bez 
strasznych rzeczy, ale na końcu tego wszystkie-
go jest Polska świetna, duża, słowem: Polska. 
Więc mimo niecierpliwości naszej czekajmy, aż 
się dobrze karty przemieszają, żeby na próż-
no nie tracić siły, tak potrzebnej we właściwej 
chwili. Ta chwila bliska, ale nie dziś, może za 
miesiąc, może za rok […]”.

Nie zabrakło muzyków z bronią w ręku w od-
działach powstańców styczniowych, gdy śni-
li o potędze państwowej Polski. Czynnym 
uczestnikiem powstania był późniejszy profe-
sor Instytutu – Gabriel Rożniecki (syn generała 
Aleksandra Rożnieckiego). Ten śpiewak i kom-
pozytor wcześniej był uczestnikiem Wiosny 
Ludów. Jako członek Legionów Mickiewicza 

ment of the situation, or maybe Chopin’s intui-
tion, was necessary. Chopin wrote to his friend 
from Paris at that time: “If you want to do good, 
then sit quiet and do not return until some-
thing has definitely started [...] terrible things 
will happen but at the end of all this there is 
magnificent, great Poland, in a word: Poland. 
Therefore, in spite of our impatience let us wait 
until the cards are well shuffled, so as not to 
vainly lose the strength. That moment is nigh, 
but not today. Perhaps in a month, perhaps in 
a year [...]”.

There were armed musicians in the divisions of 
the January Uprising, when they dreamt about 
the power of Poland as a state. An active partici-
pant of the uprising was Gabriel Rożniecki (son of 
General Aleksander Rożniecki) who later became 
the Institute’s professor. A singer and composer, 
earlier on he took part in the European Revolu-

Antoni Sygietyński nie mógł rozpocząć powie-
rzonych mu w Instytucie wykładów z estetyki, 
bo musiał w Galicji ukrywać się przed policją 
(za prowadzenie działań nielegalnych). Zaanga-
żowanie społeczne Eugeniusza Morawskiego, 
późniejszego rektora naszej uczelni, a w roku 
1905 członka PPS, zakończyło się znacznie 
surowszą karą – zsyłką na Sybir, zamienioną 
po trzech latach na przymusową emigrację  
na Zachód. 

Antoni Sygietyński, another participant of the 
events of 1905, could not begin the lectures in 
aesthetics he was supposed to conduct because 
he had to hide from the police in Galicia (for il-
legal actions). The social involvement of Eugeni-
usz Morawski, who later became Rector of our 
university and who in 1905 was a member of the 
Polish Socialist Party, resulted in a much more se-
vere punishment – exile to Siberia, changed after 
three years to forced emigration to the West. 

Antoni SygietyńskiApolinary Szeluto Eugeniusz Morawski
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Wychowani w kulcie powstań, spełniając testa-
ment duchowy wielkich poprzedników, muzycy 
stawili się w Legionach Komendanta Piłsudskie-
go. We wspomnieniach Stefana Śledzińskiego 
mowa jest o wyprawie do Krakowa w 1914 roku, 
wymarszu z Oleandrów i udziale w bitwie pod 
Konarami tego młodego skauta – wówczas ab-
solwenta siódmej klasy gimnazjum. Studenci 
i pedagodzy warszawskiej uczelni brali również 
udział w kampaniach wojennych 1919–1920. 
Jak wspomina Kazimierz Wiłkomirski: „Pewnego 
dnia studenci Konserwatorium za przykładem 
studentów innych wyższych uczelni i uczniów 
wyższych klas gimnazjalnych uchwalili zgłoszenie 
się do służby wojskowej roczników od 1902. Nie 
było rady: musiałem zostać ochotnikiem”. Część 
uczniów konserwatorium objął dekret Akademic-
kiego Komitetu Wykonawczego rekrutujący stu-
dentów do wojska. Wcielano ich do różnych for-

Raised in the spirit of the cult of uprisings, in or-
der to fulfil the spiritual testament of their great 
ancestors, they joined Piłsudski’s Legions. In 
the memoirs of Stefan Śledziński we read about 
a trip to Cracow in 1914, the march of Oleanders 
and the participation in the Battle of Konary of 
a young scout – who had just finished the sev-
enth grade at that time. Students and teachers of 
Warsaw’s conservatory also participated in mili-
tary campaigns of 1919–1920. As was mentioned 
by Kazimierz Wiłkomirski: “One day the students 
of the Conservatory, following the example of 
students of other universities and students of 
higher classes of secondary schools jointly agreed 
that students born in 1902 or earlier had to join 
the military service. There was no other way: I had 
to be a volunteer”. Some of the conservatory stu-
dents were subject to the decree of the Academic 
Executive Committee, recruiting students to the 
army. They were conscripted into different for-
mations, including the famous 36th Infantry Regi-
ment of Academic Legion. Its officer was Teodor 
Zalewski, a participant of fights in Eastern Lesser 

Orkiestra 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej
Orchestra of the 36th Infantry Regiment of Academic Legion

Prośba Romana Statkowskiego o zwolnienie ze służby woj-
skowej ucznia Konserwatorium, Kazimierza Wiłkomirskiego  
(1 marca 1920)
Roman Statkowski’s request for exemption from military servi-
ce for Kazimierz Wiłkomirski, student of the Conservatory 
(1st March 1920).

macji, w tym do słynnego 36. Pułku Piechoty Legii 
Akademickiej. Oficerem tego pułku był późniejszy 
rektor, Teodor Zalewski, który brał udział w wal-
kach w Małopolsce Wschodniej. Do tej generacji 
dzieci „orlich idei” należeli także inni zasłużeni 
dla uczelni profesorowie, m.in.: Zbigniew Drze-
wiecki, Stanisław Kazuro, Kazimierz Kleczyński, 
Bronisław Rutkowski. „Pobrany z poboru w 1920 
roku” Kazimierz Sikorski był kapelmistrzem 1. Puł-
ku Szwoleżerów, a Wincenty Laski służył w latach 
1918–1920 jako ochotnik w 3. Pułku Artylerii Cięż-
kich Haubic. Wspomnieć też należy uczestnika 
obu wielkich wojen dwudziestego stulecia – pro-
fesora Benedykta Góreckiego. Ten założyciel klasy 
fagotu, kawalerzysta, członek orkiestry 2. Pułku 
Ułanów Legionów Polskich brał potem udział we 
wrześniowej obronie Warszawy w batalionie Ste-
fana Starzyńskiego, a następnie jako oficer AK (ps. 
„Jur”) – w powstaniu warszawskim. Inny obroń-
ca stolicy z batalionu Starzyńskiego, student 
Konserwatorium, a później dyrygent – Olgierd 
Straszyński (ps. „Wesołowski”), obsługiwał radio-
stację „Błyskawica” czynną w czasie powstania 
warszawskiego. Wybuch II wojny światowej naka-
zał bowiem młodzieży muzycznej, jak wcześniej 
legionowemu pokoleniu z Oleandrów, odejść 
od narzędzi artystycznego warsztatu i wziąć ka-
rabin do ręki. Nie jeden raz muzycy padali ofiarą 
najczystszego poświęcenia, wpisując się w etos 

Poland. Part of the generation of “the Eagle ideas” 
were the professors who rendered great service 
to the school: Zbigniew Drzewiecki, Stanisław 
Kazuro, Kazimierz Kleczyński, and Bronisław Rut-
kowski. Conscripted in 1920, Kazimierz Sikorski 
was a bandmaster of the 1st Regiment of Chevau-
Légers, and Wincenty Laski served in the period 
of 1918–1920 as a volunteer in the 3rd Regiment 
of Heavy Howitzer Artillery. We should also men-
tion a participant of the two great Wars of the 
20th century – Professor Benedykt Górecki. This 
bassoon class founder, cavalryman of the 2nd 
Uhlans’ Regiment of the Polish Legions, took part 
in the defence of Warsaw in September 1939 in 
the battalion of Stefan Starzyński, and then, as 
the Home Army officer (pseudonym “Jur”) – he 
participated in the Warsaw Uprising. Another 
defender of Warsaw from Starzyński’s battalion, 
Olgierd Straszyński (pseudonym “Wesołowski”) 
was a former student of the conservatory who lat-
er became a conductor, controlled the radio sta-
tion (known as “Błyskawica” – Lightning) during 
the Warsaw Uprising. It was all because the out-
break of World War II made the music youth, like 
the previous generation who fought in the Pol-
ish Legions, leave their artistic tools and replace 
them with guns. A number of times musicians 
gave their utmost sacrifice, becoming part of the 
ethos of battle. After all, in the Polish tradition the 
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walki. Wszak w polskiej tradycji zachowało się to, 
że w momentach trudnych dla życia zbiorowego, 
jak mówi poeta, „brylantami strzelamy do wroga”. 
Tak muzyka polska utraciła w kampanii wrześnio-
wej 1939 roku utalentowanego kompozytora, 
wychowanka konserwatorium, Franciszka Ma-
klakiewicza. W czasie powstania 1944, 16 sierpnia 
zginął na Starówce podporucznik „Skorupka” ze 
Zgrupowania „Radosław” czyli skrzypek i kompo-
zytor, Roman Padlewski, wcześniej ranny na Woli. 
Wspomnieć wypada kompozytora i dyrygenta, 
studenta w klasie Waleriana Bierdiajewa – Onu-
frego Bronisława Kopczyńskiego. Na początku 
wojny prowadził on zespół instrumentalny w lo-
kalu na rogu Alej Jerozolimskich i Nowego Światu. 
Redagował też pismo „Sztuka i Naród”, na łamach 
którego między innymi pisał: „Droga do muzyki 
narodowej jest bodaj najbardziej osobistą spra-
wą każdego twórcy. Muzyka Szymanowskiego 
nie jest też receptą na muzykę narodową, nie jest 
wzorem do naśladowania, lecz genialnie prostym 
wskazaniem kierunku, w którym wszyscy muzycy 
powinni podążać, ale wszyscy w zgodzie ze swy-
mi indywidualnymi tendencjami, według swoich 
osobistych wartości i pragnień”. Aresztowany jako 
działacz podziemnego ruchu oporu, Kopczyński 
został stracony w maju 1943 roku. Listę zamie-
nionych w popiół „diamentów” sztuki muzycznej 
można by znacznie wydłużyć…

idea that we “shoot diamonds at our enemy”, as 
a poet said, is vivid in moments difficult for the 
nation. This is how in September 1939 the Polish 
music lost a talented composer, alumnus of the 
conservatory, Franciszek Maklakiewicz. During 
the Warsaw Uprising in 1944, on 16th August (in 
the Old Town) died second lieutenant “Skorupka” 
from the “Radosław” concentration, i.e., Roman 
Padlewski. He was a violinist and a composer, 
who had been wounded earlier on in Wola dis-
trict. We should also mention Onufry Bronisław 
Kopczyński, a composer, conductor, student in 
class of Walerian Bierdiajew. At the beginning 
of the war he also conducted an instrumental 
ensemble in premises situated on the corner of 
Aleje Jerozolimskie and Nowy Świat Streets. He 
also edited a magazine entitled “The Art and the 
People”, where he wrote, among others: “The 
path towards national music is probably the most 
personal matter of every creator. Szymanowski’s 
music is neither a recipe for national music nor 
a pattern to copy, it is a genially simple marker 
of the direction all musicians should follow, but 
all of them should be in harmony with their in-
dividual tendencies, personal values and desires”. 
Arrested as an activist of the underground resist-
ance movement, Kopczyński was executed in 
May of 1943. The list of musical diamonds turned 
into dust is much longer...

W poczuciu daremności zmagań z wyzwaniami 
losu, zgodę na przyjęcie moralnego testamen-
tu muzycy poświadczali czynami. I nie żałował 
„nie napisanych utworów” Piotr Perkowski ps. 
„dr Puławski”, który w heroicznym okresie oku-
pacji zajęty był akcjami samopomocowymi 
w środowisku artystów (m.in. zorganizował sto-
łówkę w suterenie Zachęty, a po kapitulacji po-
wstania utworzył Polnische Rotes Kreuz Trans-
portgruppe w celu ewakuowania z Warszawy 
młodzieży walczącej w AK, rannych i chorych), 
a tuż po wojnie mógł być symbolem czasów, 
gdy – jak to żartobliwie wspominano – „dykto-
wał swoje kompozycje czterem maszynistkom 
na przemian”. Działający w konspiracji dyry-
gent i kompozytor, Faustyn Kulczycki pracował 
oficjalnie we własnej owocarni na Żoliborzu, 
a w czasie powstania pełnił funkcję komen-
danta obrony przeciwlotniczej w Śródmieściu. 
Nie brakowało kobiet wśród muzyków działa-
jących w konspiracji. Dość wspomnieć Jadwigę 
Winter-Śledzińską, oficera AK, czy legionistkę 
Antoninę Wozaczyńską, od 1942 roku komen-
danta Wojskowej Służby Kobiet AK. Jak widać 
życie osobiste i artystyczne polskiego muzyka 
to dwie strony tej samej karty… 

W czasach burzy i zawieruchy dziejowej muzy-
ka i muzycy odgrywali szczególną rolę, „przy-
krywając kwiatami armaty, rozpylacze, rany 
i najboleśniejsze straty”, jak to ujął Jarosław 
Iwaszkiewicz. Wykonywali przede wszystkim 
swoją powinność artystyczną, a zarazem po-
magali warszawiakom w „opanowaniu nerwów 
i złych myśli”. W okresie okupacji koncerto-
wali w domach prywatnych, kawiarniach i re-
stauracjach, ale też na ulicach i podwórkach, 
w pełni świadomi, że nawet w czasie szalejącej 
na powierzchni „gwałtownej nawałnicy mor-
skiej – jak metaforycznie określił czas okupacji  
Jerzy Waldorff – głębiny zostają nadal ciche 
[…] A sztuką tych głębin ludzkości jest właśnie  
muzyka”. 

Feeling that their struggle with fate was in vain, 
musicians confirmed their consent to fulfil Els-
ner’s moral testament with their deeds. And 
they did not regret “the unwritten pieces”. 
Piotr Perkowski (pseudonym “Dr Puławski”), 
organised many self-help actions among art-
ists. He organized a canteen in the basement 
of Zachęta, and after the Uprising capitulated, 
he created the so-called Polnische Rotes Kreuz 
Transportgruppe in order to evacuate the youth 
in the Home Army, the wounded and the sick 
from Warsaw. Straight after the war he would be 
a symbol of his times when he – as was jokingly 
recalled – “dictated his compositions to four 
typists in turns”. A conspiracy activist Faustyn 
Kulczycki, a conductor and composer, officially 
worked in his own fruit shop in Żoliborz district, 
and during the Uprising he held the function of 
commanding officer of anti-aircraft defences in 
Śródmieście district. Among the musicians who 
were active in the resistance movement there 
were also women. It is enough to mention Jad-
wiga Winter-Śledzińska, Officer of the Home 
Army, or legionist Antonina Wozaczyńska, Com-
mander Officer of the Women’s Military Service 
of the Home Army in 1942. As we can see, the 
personal and artistic life of a Polish musician are 
two sides of the same page...

In times of turmoil music and musicians played 
a unique role, “covering cannons, machine 
guns, wounds and the most painful losses with 
flowers”, as Jarosław Iwaszkiewicz put it. They 
fulfilled their artistic duty and at the same time 
they helped Varsovians to “control their nerves 
and bad thoughts”. They gave concerts which 
took place in private houses, cafés and restau-
rants, but also on the streets and backyards, 
fully aware that even during the “torrential sea 
storm” on the surface – as Jerzy Waldorff meta-
phorically described the time of occupation – 
“the deep waters remain silent [...] And the art 
of these deep waters is music”. 
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Gdy mijał czas trudny dla narodu, podejmowana 
była w uczelni rzetelna praca nad doskonaleniem 
warsztatu artystycznego, tak aby każdy dyplom 
móc opatrzyć jedynie najwyższym znakiem ja-
kości, aby wykształcić muzyka, który łączy w so-
bie perfekcyjne opanowanie umiejętności ściśle 
warsztatowych z głęboką wiedzą ogólną. Jak 
przekonywał Tadeusz Baird: „Twórczy artysta po-
winien być w naszych czasach czymś w rodzaju 
dawnego, wszechstronnego humanisty, może 
jego ostatnim w historii wcieleniem. Ogólna 
orientacja w sprawach kultury i sztuki, tak daw-
nej, jak i nowoczesnej, głębokie i wszechstronne 
wykształcenie, także pozaartystyczne, znajo-
mość współczesnych tendencji filozoficznych 
i ich historii, zainteresowanie dla zachodzących 
w świecie przemian […] to niezbędne intelektu-
alne wyposażenie współczesnego, prawdziwie 
ambitnego artysty każdej specjalności”. Ten po-
gląd podzielało wielu artystów związanych z war-
szawską uczelnią.

Nurt refleksji skupionej nie tylko na zagad-
nieniach warsztatu muzycznego był obecny 
w warszawskiej szkole od początku jej istnienia. 
O poziom wiedzy ogólnej wokalistów i instru-
mentalistów zadbał Wojciech Bogusławski, który 
w trosce o to, co „oświecić i uprzyjemnić może” 
wprowadził w Szkole Dramatycznej naukę ję-
zyka polskiego i obcego, historii powszechnej 
i historii Polski, a ponadto tańca i rysunku. Ro-
zumiał konieczność drążenia tajemnic warsztatu 
artystycznego i zdobywania prawd naukowych 
o sztuce dźwięku także „ojciec” naszej uczelni. 
O rozległych zainteresowaniach i aspiracjach Jó-
zefa Elsnera świadczą jego wykłady uniwersytec-
kie „teorii muzyki, jenerałbasu i kompozycji, uwa-
żanej we względzie gramatycznym, retorycznym 
i estetycznym”, a także rozprawy „o melodii”, 
„o metryczności i rytmiczności języka polskiego” 
czy też osobne artykuły poświęcone sprawom 
estetyczno-muzycznym. W obszarze zaintere-
sowań teoretycznych Elsnera znalazły się zatem 

When these difficult for the national community 
times were gone the school worked diligently on 
perfecting its students’ artistic skills so that there 
could only be the highest grades on every diplo-
ma issued, all that in order to educate a musician 
who joins perfectly developed skills with broad 
general knowledge. As Tadeusz Baird claimed: 
“A creative artist nowadays should be something 
like an old-fashioned versatile humanist, perhaps 
his last embodiment in the history. General orien-
tation in the matters of culture and art, both old 
and contemporary, broad and versatile education 
reaching beyond arts, knowledge of contempo-
rary philosophical tendencies and their history, 
interest in the changes taking place in the world 
[...] are the necessary pieces of intellectual equip-
ment of a modern, truly ambitious artist of each 
speciality”. This view was shared by many artists 
connected with Warsaw’s school.

The current of reflection focused not only on 
issues of musical skills was present at the War-
saw’s school from the beginning of its existence. 
The level of general knowledge of vocalists and 
instrumentalists was taken care of by Wojciech 
Bogusławski, who introduced at the School of Dra-
ma the Polish and foreign language classes, classes 
in general history and the history of Poland, as well 
as dancing and drawing, all for the sake of what 
“could be enlightening and enjoyable”. The “fa-
ther” of our school also understood the necessity 
to explore the mysteries of music skills and uncov-
er scholarly truths about the art of sound. A proof 
of Józef Elsner’s wide interests and aspirations 
were his university lectures in “the theory of music, 
general-bass and composition” discussed in the 
“grammatical, rhetorical and aesthetical aspects”, 
and also a treatise “on melody”, “on metricity and 
rhythmicity of the Polish language”, or separate ar-
ticles devoted to aesthetical and musical matters. 
Hence, in the area of Elsner’s theoretical interests 
were both matters connected with aesthetics and 
theory of music, and work on course materials and 
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zarówno zagadnienia związane z estetyką i teorią 
muzyki, jak i praca nad podręcznikami oraz po-
pularyzacją muzyki. Można sądzić, że poglądy te 
nauczyciel Chopina utrwalił generacji pierwszych 
absolwentów Szkoły Głównej Muzyki.
Kiedy w roku 1860 Apolinary Kątski wydawał 
odezwę w sprawie Instytutu Muzycznego War-
szawskiego, określił misję owej „wszechnicy mu-
zycznej” w słowach: „Celem szkoły muzycznej 
ma być nie granie, śpiewanie i komponowanie, 
ale sztuka, istność duchowa w materię tonów 
i rytmów odziana”. Dlatego też w programie naj-
wyższego kursu kształcenia w IMW znalazła się 

promotion of music. It can be assumed that these 
views were instilled it the generation of the first 
alumni of the Main School of Music.
When in 1860 Apolinary Kątski announced an ap-
peal concerning the Warsaw Institute of Music, he 
determined the mission of this “music university” 
with the words: “The aim of a music school should 
be not playing, singing or music writing, but the 
art, the spiritual existence dressed in tones and 
rhythms”. Therefore, the curriculum of the highest 
education course at the Warsaw Institute of Mu-
sic included the history and aesthetics of music. 
It is worth reminding that teaching the history of 

Inauguracja roku akademickiego 1930/1931 w Państwowym Konserwatorium Muzycznym. Widok sali podczas przemówienia 
rektora PWSM, Karola Szymanowskiego (pierwszy z prawej). Widoczny m.in.: prezydent Ignacy Mościcki (na środku widowni).

Inauguration of the academic year of 1930/1931 at the State Conservatory of Music. The view of the hall during the speech de-
livered by Rector of the Higher State School of Music Karol Szymanowski (first on the left). You can also notice President Ignacy 
Mościcki (in the centre of the auditorium).
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music without aesthetics was unimaginable in the 
19th century, which was duly taken into considera-
tion in the programme of the institute’s lectures 
in the history and aesthetics of music: “I shall give 
lectures on the pragmatic and philosophical out-
line of all history of music, on aesthetics: theory of 
taste, general aesthetics according to Libelt, aes-
thetics of music, critical and aesthetical analyses”, 
as was written in 1860 by count Adam Krasiński, 
a lover of Polish literature and music, secretary of 
the Board of the Warsaw Institute of Music. At the 
turn of the 20th century part of the nature of music 
teaching was placing it in the centre of humane 
studies, so to speak.
The school reform, which took place thanks to 
Szymanowski in 1930, planned introducing a new 
subject at the Higher School of Music (being part 
of the State Conservatory of Music) – the propae-
deutics of philosophy. This way the ideas listed 
in Rector’s inaugural speech delivered on 7th No-
vember 1930 were fulfilled: “While providing edu-
cation in music we should give students objective 
knowledge in music, its history, basic notions from 
the area of its philosophy and aesthetics; show the 
right place it belongs with in the history of the spir-
itual development of the mankind [...] If the music 
element was passed over in silence, even the 
broadest presentation of aesthetical issues alone 
would not be enough [...] The gates leading either 
towards new areas of knowledge, through gener-
alizing aesthetics and placing it in the heights of 
philosophy and metaphysics, or towards this natu-
ral fertile soil in which music sprouts in its primi-
tive forms, then grows and blooms in important 
works of art, are opening in all directions”. It was 
not easy for Rector Szymanowski to implement 
these ideas presented during the inauguration as 
supporters of the professional profile of education 
at the Conservatory were very reluctant towards 
humane studies, because „what are those phi-
losophies for if it’s enough to have strong fingers 
and lungs, why should the head be involved in all 
that?”– they asked. 

historia i estetyka muzyki. Warto przypomnieć, 
że nauczanie historii muzyki bez estetyki było 
w XIX wieku nie do pomyślenia, co właśnie zo-
stało uhonorowane w programie instytutowych 
wykładów z historii i estetyki muzycznej: „wy-
kładać będę rys pragmatyczno-filozoficzny całej 
historii muzyki, z estetyki: teorię smaku, estetykę 
ogólną podług Libelta, estetykę muzyki, rozbiory 
krytyczno-estetyczne” – pisał w roku 1860 mi-
łośnik literatury polskiej i muzyki, Adam hr. Kra-
siński, sekretarz Zarządu Instytutu Muzycznego 
Warszawskiego. Na przełomie XIX i XX wieku do 
natury nauczania muzyki należało lokalizowanie 
jej niejako w środku humanistyki.
Reforma uczelni, która za sprawą Szymanow-
skiego nastąpiła w roku 1930, zakładała wpro-
wadzenie do Wyższej Szkoły Muzycznej (jako 
części PKM) nowego przedmiotu – propedeu-
tyki filozofii. Tym samym zostały zrealizowane 
idee, które nowy rektor wyłożył 7 listopada 1930 
w inauguracyjnej mowie: „Kształcąc w muzyce 
należy ponadto dać uczniom obiektywną wiedzę 
o muzyce, o jej historii, o zasadniczych pojęciach 
z dziedziny jej filozofii i estetyki; ukazać właściwe 
i przynależne jej miejsce w dziejach duchowe-
go rozwoju ludzkości […] Nie wystarczyłoby tu 
bowiem najgłębsze nawet ujęcie estetycznych 
jedynie zagadnień, skoro by się pominęło mil-
czeniem pierwiastek etyczny […] Na wsze stro-
ny otwierają się szerokie wrota wiodące bądź ku 
nowym obszarom wiedzy, poprzez uogólnienia 
estetyki ku wzniosłym wyżynom filozofii i me-
tafizyki, bądź ku tej naturalnej płodnej glebie, 
w której kiełkuje w prymitywnych swych for-
mach, następnie wzrasta i rozkwita w istotnych 
dziełach sztuki muzyka”. Nie było łatwo rektoro-
wi Szymanowskiemu wdrażać założenia ideowe 
wyłożone w czasie inauguracji, gdyż zwolennicy 
zawodowego profilu edukacji w Konserwatorium 
wyrażali ogromną niechęć wobec humanistyki, 
bo „po co są te filozofie, wystarczy mieć mocne 
palce i płuca, a po co mieszać w to wszystko gło-
wę?” – pytano. 
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W trosce o nadanie refleksji muzycznej profilu 
naukowego 80 lat temu właśnie w Państwo-
wym Konserwatorium Muzycznym (a nie na 
Uniwersytecie Warszawskim) powstał Wy-
dział Muzykologiczny. Otwarcie tego fakultetu 
(w roku 1934) miało miejsce za czasów rek-
toratu Eugeniusza Morawskiego, w sytuacji, 
gdy środowisko akademickie Warszawy pro-
testowało przeciwko temu, aby w stołecznej 
wszechnicy „młode panienki uczyły się grać do 
tańca”. Jak to wyjaśniał współtwórca nowego 
kierunku kształcenia, Julian Pulikowski, nie mia-
ła to być muzykologia rozumiana jako l’art pour 
l’art. Autorom chodziło o wykształcenie na-
ukowców-muzyków, będących w ścisłym kon-
takcie ze sztuką żyjącą. Warto przypomnieć, że 
współtwórcami Wydziału Muzykologicznego 
w Państwowym Konserwatorium Muzycznym 
byli między innymi: Stefan Śledziński, dyrygent 
i muzykolog, oraz Kazimierz Sikorski, kompozy-
tor i filozof. A to właśnie rektor Sikorski zawia-

In order to give the music reflection a schol-
arly profile the Department of Musicology was 
founded 80 years ago at the State Conservatory 
of Music (and not at the University of Warsaw). 
The opening of this faculty (in 1934) took place 
when Eugeniusz Morawski was the school’s 
Rector, in a situation when Warsaw’s academic 
community protested against “young ladies 
learning to play for dancing” at a higher educa-
tion institution in the capital. As was explained 
by the co-creator of this new major of educa-
tion, Julian Pulikowski, it was not supposed to 
be musicology understood as l’art pour l’art. Its 
authors wanted to educate scholars and musi-
cians being in close contact with the living art. 
It is worth reminding that co-founders of the 
Department of Musicology at the State Con-
servatory of Music were, among others, Stefan 
Śledziński, a conductor and musicologist, and 
Kazimierz Sikorski, a composer and philosopher. 
It was Rector Sikorski who headed Warsaw’s 

Uroczystość otwarcia Wydziału Muzykologii Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warszawie (20 lutego 1934) 
Opening ceremony of the Department of Musicology at the State Conservatory of Music in Warsaw (20th February 1934)
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dywał warszawską Państwową Wyższą Szkołą 
Muzyczną na początku lat 60. i to w tym okresie 
prof. dr Śledziński nadawał kształt programo-
wy akademickiej edukacji muzyków, wzboga-
cając ją o wiedzę humanistyczną. Uczelnia go-
ściła wówczas jako wykładowców czołowych 
humanistów tego czasu: Romana Ingardena, 
Tadeusza Kotarbińskiego, Władysława Tatarkie-
wicza, Jerzego Pelca. Wspominając te piękne 
karty z dziejów stołecznej uczelni muzycznej, 
pragnę uwypuklić fakt, iż myśl humanistyczna 
praktykowana w tej uczelni pozostawała od jej 
zarania na usługach dydaktyki akademickiej, 
będąc bezpośrednio związaną z uprawianym tu 
wykonawstwem i twórczością. I tak jest w za-
sadzie do dzisiaj. Wszak obecna w tej uczelni 
teoria muzyki bez wątpienia wykazuje szcze-
gólną formę zażyłości z dziełem muzycznym. 
U podstaw teorii leży bowiem utożsamienie się 
z przedmiotem działań: z graniem, kompono-
waniem, dyrygowaniem, czyli z empirii rodzi się 
teoria muzyki. W koncepcji kształcenia teorety-
ków zawarty jest zatem paradoks: „teoria jest 
praktyką”, a o jej istnieniu decyduje twórczość, 
gdyż póki twórczości, póty teorii. 

State Higher School of Music at the beginning of 
1960s, and in that period Prof. Śledziński shaped 
the curriculum of the academic education of 
musicians, enriching it with knowledge of hu-
manities. The school’s guest lecturers were lead-
ing humanists of that time: Roman Ingarden, Ta-
deusz Kotarbiński, Władysław Tatarkiewicz, and 
Jerzy Pelc. While looking back on these beauti-
ful events of the history of Warsaw’s university 
of music I would like to emphasize the fact that 
the humane thought practised there has served 
the academic didactics from the beginning, 
being closely connected with its performance 
practice. In principle, it has been like that to 
this day as the theory of music practised at the 
university nowadays undoubtedly shows signs 
of being on familiar terms with a music piece. It 
is because the basis of the theory is identifying 
with the subject of action: playing, composing, 
conducting, i.e., the theory of music is born from 
empiricism. Therefore, there is a paradox in the 
concept of education of theoreticians: “theory is 
practice”, and its existence is dependent on the 
creativity because theory exists for as long as 
there is creative output. 

Tadeusz KotarbińskiRoman Ingarden

Długa jest lista wychowanków i pedagogów, 
wybitnych artystów z różnych okresów, którzy 
zapisali się w sposób znaczący w dziejach mu-
zyki polskiej i światowej. Skomplikowana jest 
sieć genealogiczna warszawskiej pedagogiki. 
Wszak w różnych sferach twórczości i wyko-
nawstwa, połączonych w murach jednej uczel-
ni, proces gromadzenia doświadczeń przebie-
gał odmiennie. Każda z dyscyplin muzycznych 
ma przecież własne dziedzictwo, wynikające 
z międzypokoleniowej wymiany, wyrażonej 
w owym sprzężeniu zwrotnym, zespalającym 
profesorską dojrzałość, erudycję i rutynę z wy-
ostrzonym krytycyzmem młodej kadry.
Tożsamość warszawskiej szkoły kształtowała 
się w konfrontacji z osiągnięciami sztuki mu-
zycznej różnych środowisk, a swoją otwartość 
na wszystkie „wichry świata” zawdzięcza uczel-
nia poniekąd położeniu i stołecznym funkcjom 
miasta. Na małym wycinku przestrzeni geogra-
ficznej skupiały się wszak i rozpraszały rozmaite 
tendencje pedagogiczne, warsztatowe, este-
tyczne. Za niewątpliwie szczęśliwy dla uczelni 
uznać trzeba także fakt nieustannego przeni-
kania idei docierających do nas z zewnątrz, bo 

Long is the list of graduates and teachers, out-
standing artists from different periods, who 
became a significant part of Polish and world 
music. The genealogical network of our peda-
gogy is complex – as in different spheres of cre-
ative work and performance – being joined in 
one school. Every music discipline has its own 
heritage, resulting from the intergenerational 
exchange – joining maturity, erudition and the 
experience of professors with the sharp criti-
cism of the young staff.
The identity of Warsaw’s school developed in 
confrontation with the achievements of per-
formance art within its different environments. 
This openness to all the ‘winds of the world’ is 
in part due to the university’s location and the 
fact that Warsaw is the capital of Poland. On 
this fragment of geographical space, various 
teaching, technical and aesthetical tenden-
cies focus and disperse like in a lens. Without 
any doubt the fact that ideas from other places 
spread to our university is fortunate – that was 
the factor which, in spite of appearances, al-
lowed the creation of separate schools and in-
fluenced the development of music pedagogy. 

Tadeusz TatarkiewiczJerzy Pelc
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to właśnie, wbrew pozorom, dawało szansę na 
stworzenie odrębnych szkół i wpływało na do-
skonalenie pedagogiki muzycznej. Niech zatem 
zagadką nierozwiązaną pozostanie to, co po-
woduje, że pomimo licznych migracji muzyków 
i rozległego dialogu z muzykami innych środo-
wisk, mimo ogromnego bagażu europejskich 
i światowych powiązań ów bystry nurt prze-
mian, jakim podlegała uczelnia, żłobił tylko jej 
warstwę powierzchniową. To zaś, co decyduje 
o istocie tożsamości uczelni, pozostało nie-
zmienne. Nie jest łatwo określić, czym jest ów 
„duch miejsca” usytuowanego na nadwiślań-
skiej skarpie… Z pewnością jednak swą ma-
gnetyczną moc czerpie ono z darowanej nam 
drogocennej spuścizny, którą przeszłe genera-
cje ocaliły i pomimo przeszkód nam przekazały.

Literatura:
M. Dziadek, Od szkoły dramatycznej do uniwersytetu. Dzieje wyższej uczelni muzycznej w Warszawie 
1810–2010, Warszawa 2011
J. Elsner, Sumariusz moich utworów muzycznych z objaśnieniami o czynnościach i działaniach moich 
jako artysty muzycznego, Kraków 1957
J. Pulikowski, Muzykologia – l’art pour l’art, „Muzyka Polska” 1934, z. 3, s. 203
K. Szymanowski, Przemówienie rektorskie wygłoszone w dniu otwarcia Wyższej Szkoły Państwowego 
Konserwatorium Muzycznego w Warszawie, „Kwartalnik Muzyczny” 1930–1931, z. 9, s.1–6
K. Szymanowski, Zatarg o Wyższą Szkołę Muzyczną, „Kultura” 1931 nr 1, s. 3
S. Śledziński (red.), 150 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, Warszawa 1960
K. Wiłkomirski, Wspomnienia, Kraków 1971

Let it then remain the unsolved mystery that, in 
spite of numerous migrations of musicians and 
a wide dialogue with musicians from different 
environments, despite the enormous number of 
European and world connections and the rapid 
current of changes, they have only served to 
shape the university’s surface. What defines the 
school’s identity remains unchanged. It is not 
easy to specify what this “musical spirit” of the 
place located on the bank of the Vistula River is. 
But it certainly takes its magnetic power from 
the valuable legacy given to us, which the past 
generations managed to save and pass on to us, 
in spite of all the obstacles.

OSIĄGNIĘCIA
STUDENTÓW
(2013/2014)
STUDENTS’ ACHIEVEMENTS 
(2013/2014)
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WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI

Anna Maria Huszcza, specjalność: kompozycja, klasa prof. zw. Marcina Błażewicza
-  III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Vox Juventus”, Wilno 2014 (Litwa)
-  I nagroda oraz nagroda specjalna na Konkursie Kompozytorskim na miniaturę elektroakustyczną  
 opartą na tematach z Kielecczyzny, Kielce 2014

Andrzej Karałow, specjalność: kompozycja, klasa prof. zw. Stanisława Moryto
-  III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Opus 966”, Poznań 2013
-  finalista międzynarodowego konkursu na kompozycję operową „Key to the Future”, 
 Miszkolc 2013 (Węgry)
-  utwór Shipyard Chant będzie opublikowany na płycie Electronic Masters (vol. 3) wytwórni 
 amerykańsko-kanadyjskiej Ablaze Records, 2014

Wojciech Kostrzewa, specjalność: kompozycja, klasa prof. zw. Marcina Błażewicza
-  I nagroda oraz nagroda orkiestry na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim 
 „In modo di Lutosławski”, Warszawa 2013

Zuzanna Koziej, specjalność: kompozycja, klasa prof. zw. Stanisława Moryto
-  II nagroda oraz nagroda publiczności na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim 
 „In modo di Lutosławski”, Warszawa 2013

Jan Krutul, specjalność: kompozycja, klasa prof. UMFC Pawła Łukaszewskiego
-  II nagroda na Internationaler Kompositionswettbewerb „Musica Sacra”, Kolonia 2014 (Niemcy)
-  wyróżnienie na Międzyuczelnianym Konkursie Kompozytorskim organizowanym 
 przez Koło Artystyczno-Naukowe Wydziału I UMFC, 2013
-  laureat uczelnianego plebiscytu na Najlepszego Studenta RP – „Studencki Nobel” 2014
-  stypendium Pro Polonia w dziedzinie kompozycji, 2013

Wojciech Pławner, specjalność: dyrygentura, klasa prof. nadzw. Marka Pijarowskiego
-  wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego, 
 Wrocław 2013

Rafał Ryterski, specjalność: kompozycja, klasa prof. zw. Krzysztofa Baculewskiego
-  nagroda specjalna na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „In modo di Lutosławski”, 
 Warszawa 2013

Dawid Runtz, specjalność: dyrygentura, klasa prof. zw. Antoniego Wita
-  II nagroda i nagroda dyrektora Filharmonii w Jeleniej Górze na I Ogólnopolskim Konkursie 
 Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego, Wrocław 2013

Ignacy Zalewski, specjalność: kompozycja, klasa prof. zw. Marcina Błażewicza
-  kompozytor-rezydent Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus w sezonie koncertowym 2013/2014 
 (w ramach programu Kompozytor-rezydent Instytutu Muzyki i Tańca; wybór dokonany przez Instytut  
 drogą konkursu)
-  stypendium Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, 2013

-  II nagroda (I nie przyznano) na II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Wojciecha Kilara,  
 Gorzów Wielkopolski 2014

WYDZIAŁ FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW

Jakub Kitowski, fortepian, klasa prof. UMFC Edwarda Wolanina
-  II nagroda na XIII Międzynarodowym Konkursie-Festiwalu „Muzyka Bez Granic”, 
 Druskienniki 2013 (Litwa)
-  III nagroda ex aequo (I i II nie przyznano) na 4˚ Concorso Internazionale „Premio Accademia Giovani  
 2014”, Rzym (Włochy)

Łukasz Krupiński, fortepian, klasa prof. zw. Alicji Palety-Bugaj
-  I nagroda na Konkursie Międzyuczelnianym o Stypendium Yamaha Music Foundation of Europe  
 Scholarschip 2014 – Piano, Kraków 2014

Ezaki Kozuke, staż artystyczny u prof. Jerzego Romaniuka
-  I nagroda na 14. International Piano Competition, Paryż 2014 (Francja)
-  II nagroda na XIX Concours de Piano de Brest 2014 (Francja)

Mateusz Rzewuski, organy, klasa prof. zw. Andrzeja Chorosińskiego
-  I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Organowym „Organiści Nowej Europy”, Bardo 2013

Marek Smoczyński, organy, klasa prof. zw. Józefa Serafina i dr. Jarosława Wróblewskiego
-  I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Organowym „Hindemith – Karg-Elert – Reger”, Akademia  
 Muzyczna w Krakowie, 2013

Martyna Smolińska, staż artystyczny u dr Marii Gabryś
-  III Nagroda na 31st Smetana International Piano Competition, Pilzno 2014 (Czechy)

Jakub Tuszyński, fortepian, klasa prof. UMFC Elżbiety Karaś-Krasztel
-  III nagroda na XXV Flame Competition, Conservatoire à rayonnement régional, Paryż 2014 (Francja)

Tomasz Zając, fortepian, klasa prof. zw. Alicji Palety-Bugaj
-  wyróżnienie na I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Wykonawstwo bez limitu”, Akademia  
 Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Łódź 2013

Tomasz Zebura, organy, klasa prof. zw. Józefa Serafina i dr. Jarosława Wróblewskiego
-  III nagroda na III Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Jana Kucharskiego, 
 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Łódź 2014

Zespoły kameralne z fortepianem

Duet fortepianowy, klasa kameralistyki prof. nadzw. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej
Krystyna Raczyńska, fortepian, klasa prof. UMFC Jerzego Sterczyńskiego
Rafał Mokrzycki, fortepian, klasa prof. UMFC Jerzego Sterczyńskiego
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-  III nagroda (w kategorii: duet fort.) na 15. International Academic Music Competition, 
 Jurmała 2014 (Łotwa)

Duet, klasa kameralistyki prof. nadzw. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej
Marcin Kusek, wiolonczela, klasa prof. zw. Tomasza Strahla
Tomasz Domański, fortepian, klasa prof. zw. Alicji Palety-Bugaj

-  II nagroda na XIV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego, Łomianki 2014
-  wyróżnienie na Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach, Akademia Muzyczna 
 im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2014

Duet, klasa kameralistyki prof. zw. Mai Nosowskiej
Ilona Basiak, wiolonczela, klasa prof. zw. Tomasza Strahla
Łukasz Krupiński, fortepian, klasa prof. zw. Alicji Palety-Bugaj

-  wyróżnienie za wykonanie Sonaty wiolonczelowej C-dur op. 102 nr 4 L. van Beethovena w I etapie  
 Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w ramach IX Festiwalu Wiolinistycznego 
 im. Bronisława Hubermana, Częstochowa 2013

Duet, klasa kameralistyki dr. Roberta Morawskiego
Anna Środecka, skrzypce, klasa prof. UMFC Andrzeja Gębskiego
Zuzanna Basińska, fortepian, klasa prof. UMFC Jerzego Sterczyńskiego

-  wyróżnienie na XIV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego, 
 Łomianki 2014
-  wyróżnienie na Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach, Akademia Muzyczna 
 im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2014

Trio fortepianowe, klasa kameralistyki prof. nadzw. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej
Igor Kret, fortepian, klasa prof. UMFC Jerzego Sterczyńskiego
Aleksandra Szlaga, skrzypce, klasa dr hab. Marii Orzechowskiej
Katarzyna Stasiewicz, wiolonczela, klasa prof. UMFC Andrzeja Bauera

-  III nagroda ex aequo (w grupie C) na Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach, Akademia Muzyczna  
 im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2014

Trio fortepianowe, klasa kameralistyki prof. zw. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz
Klaudia Kudełko, fortepian, klasa prof. zw. Alicji Palety-Bugaj
Klaudia Olborska, skrzypce, klasa dr hab. Marii Orzechowskiej
Daria Grzegorz, wiolonczela, klasa prof. zw. Tomasza Strahla

-  III nagroda ex aequo (w grupie C) na Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach, Akademia Muzyczna  
 im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2014

Trio fortepianowe, klasa kameralistyki prof. nadzw. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej
Krystyna Raczyńska, fortepian, klasa prof. UMFC Jerzego Sterczyńskiego
Aleksandra Kwiatkowska, skrzypce, klasa st. wykł. Julii Jakimowicz-Jakowicz
Zuzanna Stradowska, wiolonczela, klasa prof. UMFC Andrzeja Wróbla

-  III nagroda (w grupie B) na 15. International Academic Music Competition, Jurmała 2014 (Łotwa)

Kwintet fortepianowy Sillage Quintet, klasa kameralistyki prof. zw. Mai Nosowskiej
Natalia Czekała, fortepian, klasa prof. UMFC Edwarda Wolanina
Kornelia Grądzka, skrzypce, klasa prof. zw. Romana Lasockiego
Danuta Kulisz, skrzypce, klasa prof. UMFC Jana Staniendy
Wadim Zarych, altówka, klasa prof. nadzw. Marka Marczyka
Dobrawa Czocher, wiolonczela, klasa dr. hab. Piotra Hausenplasa

-  II nagroda (w kategorii: trio) na 15. International Academic Music Competition, Jurmała 2014 (Łotwa)
-  wyróżnienie na Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach, Akademia Muzyczna 
 im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2014

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Anna Bator, kontrabas, klasa prof. zw. Andrzeja Mysińskiego
-  III nagroda (w grupie studentów do lat 21) na konkursie Medzinárodná Kontrabasová sút’až Karla  
 Ditters von Dittersdorfa, Bańska Bystrzyca 2013 (Słowacja)

Ilona Basiak, wiolonczela, klasa prof. zw. Tomasza Strahla
-  nagroda „Osobowość Muzyczna Masterclass” przyznana przez Stowarzyszenie „Magnus Ventus” oraz  
 stypendium przyznane przez Szwajcarską Fundację Muzyczną „Kunst Ohne Grenzen” 
 podczas V Music Festival & Masterclass, Piła 2013

Agata Bąk, wiolonczela, klasa prof. zw. Tomasza Strahla
-  laureatka Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 „Młoda Polska” 2014

Grzegorz Bil, saksofon, klasa dr. Pawła Gusnara
-  wyróżnienie na I Ogólnopolskim Festiwalu Saksofonowym „New Art Sax”, Akademia Muzyczna im.  
 Karola Lipińskiego, Wrocław 2014
-  III nagroda na Lübecker Saxophon Wettbewerb 2014 (Niemcy)

Krzysztof Bratasz, akordeon, klasa prof. nadzw. Klaudiusza Barana
-  wyróżnienie na Międzynarodowych Spotkaniach Akordeonowych, Sanok 2014

Mateusz Chmielewski, akordeon, klasa prof. nadzw. Jerzego Łukasiewicza
-  II nagroda (w kategorii: solo) i I nagroda (w kategorii: duet – z Klaudią Janoszką, akordeon, klasa prof.  
 zw. Bogdana Dowlasza, AM Łódź) na 39th International Accordion Competition, 
 Pula 2014 (Chorwacja)

Paweł Czarny, altówka, klasa prof. UMFC Piotra Reicherta
-  II nagroda (w kategorii: altówka) na VII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym 
 im. Michała Spisaka, Dąbrowa Górnicza 2013

Jennyfer Fouani, flet, klasa prof. zw. Elżbiety Gajewskiej
-  I nagroda na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Dętych Zespołów Kameralnych, Warszawa 2014
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Ewa Harasimiuk, puzon, klasa dr hab. Marka Żwirdowskiego
-  I nagroda (w kategorii: instrumenty dęte blaszane) na 3rd Stockholm International 

 Music Competition 2014 (Szwecja)

Jędrzej Jarocki, akordeon, klasa prof. nadzw. Klaudiusza Barana
-  II nagroda na Międzynarodowych Spotkaniach Akordeonowych, Sanok 2014
-  wyróżnienie i nagroda pozaregulaminowa w formie koncertu na X Ogólnopolskim Konkursie Muzyki  
 XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców, Radziejowice 2014

Iwo Jedynecki, akordeon, klasa prof. nadzw. Jerzego Łukasiewicza i dr. Rafała Grząki
-  I nagroda ex aequo (w kategorii V) na XIX Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej 2013
-  I nagroda (w kategorii: solo) na TIM – International Music Tournament, Paryż 2014 (Francja)

Mateusz Konopelski, skrzypce, klasa prof. UMFC Jana Staniendy
-  III nagroda (w kategorii: skrzypce) na VII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym 
 im. Michała Spisaka, Dąbrowa Górnicza 2013

Alicja Konopka, klarnet, klasa dr. hab. Romualda Gołębiowskiego
-  wyróżnienie na VI Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym, Szczecin 2014

Marta Kordykiewicz, wiolonczela, klasa prof. zw. Tomasza Strahla
-  I nagroda (w kategorii: wiolonczela) na VII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym 
 im. Michała Spisaka, Dąbrowa Górnicza 2013

Roksana Kwaśnikowska, skrzypce, klasa prof. UMFC Jana Staniendy
-  laureatka Warsztatów z Mistrzami podczas Tygodnia Talentów, Tarnów-Kąśna Dolna 2013

Adam Maksymienko, akordeon, klasa prof. nadzw. Klaudiusza Barana
-  I nagroda na Mławskim Festiwalu Akordeonowym 2014
-  III nagroda na Międzynarodowych Spotkaniach Akordeonowych, Sanok 2014
-  IV nagroda na Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal 2014 (Niemcy)

Szymon Michalik, fagot, klasa prof. UMFC Zbigniewa Płużka
- dyplom XXXVI Konkursu Młodego Muzyka „Szczecinek 2014”

Katarzyna Olszewska, skrzypce, klasa prof. UMFC Sławomira Tomasika
-  I nagroda na 12˚ Concorso Internazionale „Premio Città di Padova” 2014 (Włochy)

Marcin Orliński, fagot, klasa dr. Artura Kasperka
-  III nagroda na V Międzynarodowym Akademickim Konkursie Oboistów i Fagocistów 
 im. Józefa Ciepłuchy, Łódź 2014

Tomasz Ostaszewski, akordeon, klasa prof. nadzw. Klaudiusza Barana
-  I nagroda na XI Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym, Przemyśl 2013

Katarzyna Sabuda, saksofon, klasa dr. Pawła Gusnara
-  wyróżnienie na I Ogólnopolskim Festiwalu Saksofonowym „New Art Sax”, Akademia Muzyczna 
 im. Karola Lipińskiego, Wrocław 2014
-  II nagroda na 11˚ Concorso Internazionale „Premio Città di Padova” 2013 (Włochy)
-  I miejsce na 6˚ Concorso Musicale Europeo Città di Filadelfia Premio Speciale 
 Paolo Serrao 2014 (Włochy)

Pablo Sánchez-Escariche Gasch, saksofon, klasa dr. Pawła Gusnara
-  III nagroda na Concours International Adolphe Sax, Paryż 2014 (Francja)
-  II nagroda na I Ogólnopolskim Konkursie Saksofonowym „New Art Sax”, 
 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław 2014
-  I nagroda na X Konkursie Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców, Radziejowice 2014

Aleksandra Sapok, gitara, klasa st. wykł. Ryszarda Bałauszko
-  II nagroda na XIX Międzynarodowym Konkursie Gitarowym „Cithara Ignea”, Żory 2014

Marianna Sikorska, wiolonczela, klasa prof. zw. Tomasza Strahla
-  dyplom honorowy na Wettbewerb ViolonCELLO, Liezen 2014 (Austria)

Patryk Sztabiński, akordeon, klasa prof. nadzw. Klaudiusza Barana
-  wyróżnienie na XI Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym, Przemyśl 2013

Kamil Wiącek, saksofon, klasa dr. Pawła Gusnara
-  wyróżnienie na I Ogólnopolskim Festiwalu Saksofonowym „New Art Sax”, Akademia Muzyczna im.  
 Karola Lipińskiego, Wrocław 2014
-  I nagroda na 6˚ Concorso Musicale Città di Filadelfia Premio Speciale Paolo Serrao 2014 (Włochy)

Grzegorz Wołczański, klarnet, klasa prof. zw. Mirosława Pokrzywińskiego
-  I nagroda na VI Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym, Szczecin 2014

Wadim Zarych, altówka, klasa prof. nadzw. Marka Marczyka
-  III nagroda (w kategorii: altówka) na VII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym 
 im. Michała Spisaka, Dąbrowa Górnicza 2013

Szymon Zawodny, saksofon, klasa dr. Pawła Gusnara
-  II nagroda na Concours Européen de Clarinette et Saxophone «ClariSax», Valenciennes 2013 (Francja)
-  II nagroda na Lübecker Saxophon Wettbewerb 2014 (Niemcy)
-  III nagroda na I Ogólnopolskim Festiwalu Saksofonowym „New Art Sax”, 
 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław 2014

Zespoły kameralne

Duet, klasa kameralistyki dr. Rafała Grząki
Jacek Dziołak, klarnet, klasa prof. zw. Mirosława Pokrzywińskiego
Mateusz Stankiewicz, akordeon, klasa prof. nadzw. Klaudiusza Barana

-  I nagroda (w kategorii kameralnej) na XIV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym 
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 im. Juliusza Zarębskiego, Łomianki, Izabelin/Warszawa 2014
-  wyróżnienie (w grupie C) na Turnieju Kameralnym w trzech odsłonach, Akademia Muzyczna 
 im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2014

Duet, klasa kameralistyki prof. nadzw. Klaudiusza Barana
Karolina Mikołajczyk, skrzypce, klasa prof. UMFC Andrzeja Gębskiego i dr. Janusza Wawrowskiego
Iwo Jedynecki, akordeon, klasa prof. nadzw. Jerzego Łukasiewicza i dr. Rafała Grząki

-  Grand Prix / I nagroda (w kategorii: zespoły kameralne) na 38th International Accordion Competition,  
 Pula 2013 (Chorwacja)
-  I nagroda (w kategorii: muzyka kameralna) na XI Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym, 
 Przemyśl 2013
-  I nagroda na XX Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej 2014
-  I nagroda (w kategorii: muzyka kameralna) na konkursie XVI TIM – International Music Tournament,  
 Paryż 2014 (Francja)

Duet, klasa kameralistyki prof. zw. Mirosława Pokrzywińskiego
Grzegorz Wołczański, klarnet, klasa prof. zw. Mirosława Pokrzywińskiego
Krzysztof Grzybowski, klarnet, klasa dr. Wojciecha Mrozka

-  wyróżnienie na VI Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym, Szczecin 2014

Trio saksofonowe, klasa kameralistyki dr. Pawła Gusnara
Katarzyna Sabuda, klasa dr. Pawła Gusnara
Kamil Wiącek, klasa dr. Pawła Gusnara
Mateusz Majchrzak, klasa dr. Pawła Gusnara

-  II nagroda (pierwszej nie przyznano) na 6˚ Concorso Musicale Città di Filadelfia 2014 (Włochy)

Trio stroikowe, klasa kameralistyki prof. Bogumiła Gadawskiego
Joanna Monachowicz, obój, klasa dr. Arkadiusza Krupy
Grzegorz Wołczański, klarnet, klasa prof. zw. Mirosława Pokrzywińskiego
Marcin Orliński, fagot, klasa dr. Artura Kasperka

-  I nagroda (w kategorii: trio stroikowe) na X Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Instrumentów 
 Dętych Kameralnych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2014

Kwartet Saksofonowy UMFC, klasa kameralistyki dr. Pawła Gusnara
Katarzyna Sabuda, klasa dr. Pawła Gusnara
Paweł Kozyra, klasa dr. Pawła Gusnara
Kamil Wiącek, klasa dr. Pawła Gusnara
Grzegorz Bil, klasa dr. Pawła Gusnara

-  II nagroda na Turnieju Zespołów Kameralnych w trzech odsłonach, Akademia Muzyczna 
 im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2014

Kwintet dęty, klasa kameralistyki prof. UMFC Zbigniewa Płużka
Jennyfer Fouani, flet, klasa prof. zw. Elżbiety Gajewskiej
Katarzyna Nej, obój, klasa dr. Arkadiusza Krupy
Grzegorz Wołczański, klarnet, klasa prof. zw. Mirosława Pokrzywińskiego
Piotr Kamiński, fagot, klasa prof. UMFC Zbigniewa Płużka

Ewa Paciorek, waltornia, klasa prof. nadzw. Kazimierza Machali
-  I nagroda (w kategorii: kwintet dęty) na X Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Instrumentów 
 Dętych Kameralnych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2014

Kwintet dęty, klasa kameralistyki prof. Bogumiła Gadawskiego
Agnieszka Waldhelm, flet, klasa prof. UMFC Urszuli Janik
Joanna Monachowicz, obój, klasa dr. Arkadiusza Krupy
Jacek Dziołak, klarnet, klasa prof. zw. Mirosława Pokrzywińskiego
Wojciech Motyl, fagot, klasa prof. UMFC Zbigniewa Płużka
Rebecca Salo, waltornia, klasa prof. nadzw. Kazimierza Machali

-  I nagroda (w kategorii akademickiej) na XIV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza  
 Zarębskiego, Łomianki 2014

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

Marta Czarkowska, sopran, klasa prof. zw. Małgorzaty Marczewskiej
-  wyróżnienie na Międzyuczelnianym Konkursie Wokalnym „W kręgu słowiańskiej muzyki wokalnej”,  
 Katowice 2014

Michał Dembiński, bas, klasa prof. zw. Włodzimierza Zalewskiego
-  I nagroda i nagroda specjalna dla najlepszego głosu basowego na 3. Internationaler Giulio Perotti  
 Gesangswettbewerb, Ueckermünde 2013 (Niemcy)
-  wyróżnienie na Międzyuczelnianym Konkursie Wokalnym „W kręgu słowiańskiej muzyki wokalnej”,  
 Katowice 2014

Adriana Ferfecka, sopran, klasa dr hab. Jolanty Janucik
-  II nagroda na II Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Andrzeja Hiolskiego, 
 Kudowa-Zdrój 2013
-  I nagroda oraz nagroda specjalna dla najlepszego sopranu na 
 20. Internationalen Gesangwettbewerb „Ferruccio Tagliavini”, Deutschlandsberg 2014 (Austria)
-  Le Grand Prix de L’Opera de Bukarest 2014 (Rumunia)

Karolina Kowalczyk, sopran, klasa prof. zw. Włodzimierza Zalewskiego
-  nagroda publiczności na konkursie towarzyszącym Kursowi Wokalnemu w Rheinsbergu, 
 2014 (Niemcy)

Magdalena Krysztoforska, sopran, klasa prof. nadzw. Izabeli Kłosińskiej
-  II miejsce na 11˚ Internazionale Concorso Musicale “Città di Pesaro” 2014 (Włochy)

Emil Ławecki, tenor, klasa prof. Ryszarda Karczykowskiego
-  I nagroda na III Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym, Mława 2014

Zbigniew Malak, tenor, klasa prof. nadzw. Roberta Cieśli
-  wyróżnienie na III Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym, Mława 2014
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Jakub Józef Orliński, kontratenor, klasa dr Anny Radziejewskiej
-  I wyróżnienie na II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Dawnej, Poznań 2013

Jasin Rammal, bas, klasa prof. zw. Włodzimierza Zalewskiego
-  nagroda publiczności na konkursie towarzyszącym Kursowi Wokalnemu w Rheinsbergu, 
 2014 (Niemcy)

Aleksander Rewiński, tenor, klasa prof. zw. Jerzego Knetiga
-  półfinalista - specjalne wyróżnienie na II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Dawnej, Poznań 2013

Kacper Szelążek, kontratenor, klasa dr. hab. Artura Stefanowicza
-  półfinalista International Forum of Young Performers „New Talent 2013” – SPP Foundation Award –  
 występ w ramach Bratislava Music Festival, 2013

Hubert Zapiór, baryton, klasa prof. zw. Włodzimierza Zalewskiego
-  II nagroda i nagroda specjalna dla najlepiej zapowiadającego się talentu wokalnego na 
 3. Internationaler Giulio Perotti Gesangswettbewerb, Ueckermünde 2013 (Niemcy)
-  nagroda publiczności na konkursie towarzyszącym Kursowi Wokalnemu w Rheinsbergu, 
 2014 (Niemcy)

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, 
EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA

Maciej Lamm, specjalność: muzyka kościelna, klasa organów prof. UMFC Jerzego Dziubińskiego
-  wyróżnienie na Konkursie Muzyki Organowej w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki  
 Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego, Rumia 2013
-  II nagroda ex aequo (I nie przyznano) na Ogólnopolskim Konkursie Improwizacji Organowej 
 w ramach XXVII Legnickiego Conversatorium Organowego 2013

Damian Skowroński, specjalność: muzyka kościelna, klasa organów dr. Bartosza Jakubczaka
-  finalista Ogólnopolskiego Konkursu Improwizacji Organowej w ramach 
 XXVII Legnickiego Conversatorium Organowego 2013

Marta Moneta, specjalność: dyrygentura chóralna, klasa fortepianu prof. UMFC Ireny Protasewicz
Damian Skowroński, specjalność: muzyka kościelna, klasa fortepianu prof. UMFC Ireny Protasewicz

-  wyróżnienie (w kategorii: fortepian na 4 ręce, na 2 fortepiany) na konkursie pianistycznym 
 II Wiosenne Spotkania Przy Fortepianie, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2014

Katarzyna Karbownik, specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych, 
 klasa fortepianu prof. UMFC Ireny Protasewicz

-  III miejsce (w kategorii: fortepian solo) na konkursie pianistycznym III Wiosenne Spotkania 
 Przy Fortepianie, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2014

Joanna Korczago, specjalność: dyrygentura chóralna, klasa dyrygentury prof. zw. Ryszarda Zimaka

-  II nagroda na I Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż”, 
 Kielce 2014 (z Chórem Akademickim Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie)

Alisa Makarenko, specjalność: choreografia i teoria tańca, klasa prof. nadzw. Ewy Wycichowskiej
-  II miejsce na konkursie prezentacje/OPEN STAGE podczas Warszawskiej Platformy Tańca 2014

WYDZIAŁ REŻYSERII DŹWIĘKU

Adam Kufel, specjalność: reżyseria dźwięku w multimediach, klasa prof. zw. Michała Żarneckiego
-  Srebrny Medal / II nagroda (w kategorii Sound for Visual Media) za udźwiękowienie filmu 
 pt. „Pong” – short movie w reżyserii Dominiki Ożarowskiej na 136. Konwencji ASE, 
 Berlin 2014 (Niemcy)

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

Dagmara Barna, sopran, klasa prof. UMFC Cezarego Szyfmana
-  II nagroda na II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Dawnej „Canticum Gaudium”, Poznań 2013

Krzysztof Grzybowski, klarnet, klasa prof. zw. Mirosława Pokrzywińskiego oraz dr. Wojciecha Dunaja
-  wyróżnienie na VI Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym, Szczecin 2014

Dorota Karp, klawesyn, klasa prof. UMFC Lilianny Stawarz
-  IV nagroda na III Akademickim Konkursie Klawesynowym, Poznań 2013

Katarzyna Kluczykowska, klawesyn, klasa prof. UMFC Lilianny Stawarz
-  II nagroda na III Akademickim Konkursie Klawesynowym, Poznań 2013

Michał Kopyciński, organy, klasa dr. hab. Jana Bokszczanina
-  wyróżnienie na Konkursie Muzyki Organowej w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki  
 Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego, Rumia 2013

Aleksandra Matowicka, specjalność: muzyka szkolna
-  I nagroda (w kategorii: hip-hop battle) na Mistrzostwach Polski Hip-Hop, Tarnowo Podgórne 2013 
 (z formacją Szał)
-  I nagroda (w kategorii: inne formy tańca) na XXXIV Międzynarodowym Festiwalu Tańca 
 Nowoczesnego, Białystok 2013 (z formacją taneczną Szał Bluesky)

Jako instruktor tańca:
-  II nagroda (w kat. hip-hop, formacje do lat 11) podczas Pucharu Kujaw i Pomorza, Białe Błota 2013 
 (z formacją taneczną Baby boom)
-  II nagroda (w kat. hip-hop, formacje do lat 11) podczas Otwartego Pucharu w Tańcu Nowoczesnym,  
 Inowrocław 2013 (z formacją taneczną Baby boom)
-  II nagroda (w kat. hip-hop, solo do lat 11), II miejsce (w kat. hip-hop, duety do lat 11), III miejsce 
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 (w kat. hip-hop, formacje do lat 11) podczas Pucharu Kujaw i Pomorza, III miejsce (w kat. hip-hop,  
 solo do lat 11), II miejsce (w kat. hip-hop,  duety do lat 11) na XXXIV Międzynarodowym Festiwalu  
 Tańca Nowoczesnego, Białystok 2013 (prezentacje indywidualne i w duetach)
-  III miejsce (w kat. hip-hop, formacje do lat 11) na XXXIV Międzynarodowym Festiwalu 
 Tańca Nowoczesnego, Białystok 2013 (z formacją taneczną Baby boom)
-  IV miejsce (w kat. hip-hop, formacje do lat 22) podczas Karnawału Tanecznego, 
 Białystok 2014 (z formacją taneczną Baby boom)
-  III miejsce (w kat. hip-hop, formacje do lat 11) podczas Pucharu Kujaw i Pomorza, Białe Błota 2014  
 (z formacją taneczną Baby boom)
-  II miejsce (w kat. hip-hop, formacje do lat 11) podczas Otwartego Pucharu Polski w Tańcu Hip-Hop,  
 Inowrocław 2014 (z formacją taneczną Baby boom)
-  II miejsce (w kat. hip-hop, formacje do lat 11), II miejsce (w kat. hip-hop, formacje do lat 8) na XXXV  
 Międzynarodowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego, Białystok 2014 
 (z formacją taneczną Mini dropsy)

Paweł Szypulski, specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych, 
 klasa dyrygentury prof. zw. Bożeny Violetty Bieleckiej

-  Srebrny Dyplom na Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat” 2014 
 (z Chórem Kameralnym „Con Spirito”)
-  Złoty Dyplom na IX Festiwalu Muzyki Chóralnej „Mater Misericordiae”, 
 Ząbki k/Warszawy 2014 (z Chórem Kameralnym „Con Spirito”)
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